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Kültürel ve 
Sanatsal

eğerli Okurlarımız,

Sayfalarımızda birçok sanatsal etkinlik, keyifli organizasyon, renkli çekimler, şık düğünler ve alanında uzman isimlerin  
değerli bilgilerine yer verdiğimiz bir sayıyla karşınızdayız.

Kapağımızda, “Duy Beni” dizisinin Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk yer alıyor. Kendisini ekranlarda ilk kez 
Şahsiyet dizisindeki Süveyda karakteriyle gördüğümüz Soytürk ile hayatına dair merak edilenleri konuştuk. Oldukça keyifli bir kapak 
çekimi gerçekleştirdiğimiz röportajımız sizlerle...

Etkinlik ve organizasyonlara geçersek; İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla fotoğraf sanatçısı Sissa Micheli’nin sergisi ve 
İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin tanıtımıyla ODTÜ’lü öğrencilerin İtalyan tasarımı konulu projeleri sunuldu. Vakıf GYO’nun ev 
sahipliğinde, iklim değişikliğine dikkat çekmek için çocuklara özel düzenlenen atölyeyle minikler eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Yine, 
İtalya Başkonsolosluğunun bahçesindeki özel bir davetle Vespa’nın Justin Bieber tarafından tasarlanan yeni modeli tanıtıldı. 79. Venedik 
Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl Lexus ilk kez Türk yıldızları etkinlik alanına götürdü. İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ev 
sahipliğindeki 26. İstanbul Tiyatro Festivali basın toplantısı ve ödül töreni birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl on 
yedincisi düzenlenen Contemporary Istanbul;  dünyanın dört bir yanından katılımcılara ev sahipliği yaparak sanat dolu anlar yaşattı.

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan Cengiz Aktürk ilkbahar-yaz 2023 koleksiyonu, Çırağan Sarayı’ndaki 
muhteşem bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen defilede tanıtıldı. Ünlü modeller, podyumda yer alan dev pırlantalar arasında ışıldayan 
koleksiyon parçalarını taşıdı. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Niran Hürel Herder ile çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisi, imza 
attığı etkinliklerden sektördeki unutulmaz anılarına kadar birçok sorumuza yanıt verdi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ankara’da konser veren, Pedro Almodovar’ın Yüksek Topuklar filminin unutulmaz sesi, 
kendisini “Gravias A La Vida”, “Historia De Un Amor”, “Amado Mio”  gibi birçok şarkısıyla da tanıdığımız Luz Casal ile sohbet ettik.

Köşe yazarımız Adil Yıldırım, Kraliçe Elizabeth’in nesillerin şahit olduğu liderlik hayatına göz atarak bilinmeyenleri paylaştı.

MAG Sağlık-Güzellik’te bütüncül tıptan psikolojiye, yeni nesil tıp uygulamalarından sağlıklı beslenmeye birçok konuyu uzmanlarından 
dinleyerek sayfalarımıza taşıdık.
 
Heyecanla beklenen MAG Dekorasyon sayfalarımızda dopdolu bir içerik oluşturduk. Başarılı mimar ve iç mimarların birbirinden şık ve 
göz alıcı tasarımlarını, bulunduğu yere değer katan projelerini kendilerinden dinledik.

Ekim ayı bizim için çok önemli bir günü içeriyor... Anadolu’da halkın işgalcilere karşı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 
verdiği mücadele sonucunda elde edilen zaferin ardından ortaya çıkan yönetim boşluğuyla, cumhuriyet, yeni yönetim biçimi olarak 
belirlendi. TBMM’nin ilan ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz, 
kutlayacağız...

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
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

Reklam
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

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

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
29.09.2022

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr

E K İ M  2 0 2 2
Y I L : 2 0  S AY I : 2 0 0  F İ YAT: 3 5  T L
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29 Ekim’de yeniden açılmış olmanın gururunu her doğum günümüzde
ayrı bir mutluluk olarak yaşıyor, başkentin simgesi olarak daha nice

Cumhuriyet Bayramları kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

bugün bizim için
dört kat daha önemli
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Işıltılı 
Sonbahar

Ișıltılı, parlak ve pastel tonlar yeni 
sezonda yerini aldı. Șimdi cesurca 

göz alıcı olma zamanı!

ALIETTE
Büstiyer $1.895

AMINA MUADDI
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Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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2022 sonbaharında podyumlara 
damgasını vuran lila ve morun 
ıșıltılı tonlarını, yeni sezonda 

kontrast parlak renklerle 
kombinleyebilirsiniz... 

Lila 
Asaleti

ST
E

LL
A

 M
C

C
A

R
T

N
E

Y-
SO

N
B

A
H

A
R

 2
0

2
2

style
IL

A
El

b
is

e 
$7

90
JI

M
M

Y
 C

H
O

O
Ç

iz
m

e 
$1

0
.0

0
0

B
E

N
E

D
E

T
TA

 B
R

U
Z

Z
IC

H
E

S
Ç

an
ta

 $
98

5

K
H

A
IT

E
El

b
is

e 
$1

.8
0

0A
LI

A
 S

T
U

D
IO

El
b

is
e

B
O

T
T

E
G

A
 V

E
N

E
TA

T
re

n
çk

o
t 

$9
.2

0
0

GIANVITO ROSSI
Ayakkabı $1.095

BOTTEGA VENETA
Etek $5.500
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Çağdaş Sanata 
Ünlü Akını
Bu yıl on yedincisi düzenlenen 
Contemporary İstanbul, Tersane 
İstanbul’da kapılarını açtı. Akbank’ın 
ana partnerliğinde gerçekleşen ve 
ünlülerin akın ettiği galeride sanat 
dolu anlar yaşandı.

Dünyanın dört bir yanından katılımcılara ev sahipliği yapan 
fuarda, altmış altı galeri ve inisiyatife yer verildi, bin dört yüz 
yetmiş altı çağdaş sanat eseri sergilendi. İş, sanat ve cemiyet 
dünyası tarafından yoğun ilgi gören Contemporary İstanbul’da 
davetliler keyifli anlar yaşadı. 

davet

OYA ECZACIBAȘI EMİN HİTAY

ARZU, HACI-NAZLI SABANCI

İNCİ AKSOY BATU-GÖZDE AKSOY
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davet

Galeri ve 
koleksiyoncuları 
birbirine 
bağlayan 
Contemporary 
İstanbul, 
dünyanın dört 
bir tarafından 
sanatçılara ev 
sahipliği yaptı.

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU ETEL BALER

FETTAH TAMİNCE FEYZA-KAAN BOYNER ERDİL YAȘAROĞLU-BEGÜM KÜTÜK YAȘAROĞLU

54





davet

SERENAY SARIKAYANEȘET-ȘİRİN YALÇINDALIA GARIHSUZAN SANCI 

Akbank 
Sanat’ın ana 
sponsorluğunu 
yaptığı galeriye 
toplam yirmi iki 
ülke katıldı.

VOLKAN-ZEYNEP DEMİREL MERVE OFLAZ, ALEN HAKKO PERVİN ERSOY
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Effect’te Yaşam

Ela Gürbüz

Tuğçe Bakkal

Başkent cemiyetinin tanınan yüzü Ela Gürbüz, alışveriş yaparak 
vakit geçirmek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Vakkorama ve 
Vakko’dan alışveriş yapan Gürbüz, uzunca bir süre AVM’yi 

turlayarak alışverişine devam etti.

Studio26 İç Mimarlık kurucusu Tuğçe Bakkal, yoğun bir günün 
ardından Kuzu Effect AVM’ye geldi. Quick China’da akşam 

yemeği yiyen Bakkal, Lou Cafe & Bistro’ya geçerek kahve keyfi 
yaptı.

Uzun Bir Kuzu Turu

Akşam Yemeği İçin Kuzu’da

Effect’te Yaşam



Serap Gül

Andaç Bora Erdoğan

Yurt dışında özel eğitim öğretmenliği yapan Serap Gül, Kuzu 
Effect AVM’de dostlarıyla buluşarak doğum günü kutladı. Quick 
China’da büyük bir masa oluşturarak hasret gideren dostlar, gün 

boyu sohbet etti.

Dostlarla Keyifli Bir Gün

Yoğun iş temposunun ardından Kuzu Effect AVM’ye gelerek 
yemek yiyen Avukat Andaç Bora Erdoğan, daha sonra 

yakınlarıyla buluşarak Vakko Bistrot’da kahve içerek sohbet etti. 
Günün yorgunluğunu atan Erdoğan, AVM’den ayrılmadan önce 

Network’e uğrayarak alışveriş yaptı.

Yemek ve Buluşma
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Effect’te Yaşam

Cansu Yıldız

Başkent cemiyetinin yüzlerinden Cansu Yıldız,  dekorasyon 
alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Önce uzun bir AVM turu 

yapan Yıldız, Enne ve Madame Coco’dan alışveriş yaptı.

Dekorasyon Alışverişi

Effect’te Yaşam Ege-Volkan Büyükhan

Caresse Bodrum’un yatırımcısı, Büyükhanlı Kardeşler Yönetim 
Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı, oğlu Ege ile Kuzu Effect 

AVM’deydi. Güne Timboo Cafe’de kahvaltı yaparak başlayan 
baba-oğul, Toyzzshop ve B&G’den alışveriş yaptıktan sonra 

Eğlenjoy’a geçerek oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Gün Boyu Kuzu’daydılar
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Effect’te Yaşam

Sinem Ata

Ali Alphan Alpat

Uzman kadrosuyla birçok alanda çevrim içi eğitimler veren Zirve 
Online Akademinin kurucusu Sinem Ata, Kuzu Effect AVM’de 

toplantıdaydı. Lemonde’deki toplantısının ardından Foodland’e 
geçerek yorgunluğunu atan Ata, Göz Grup Optik’ten 

alışveriş yaptı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren BEMSE AŞ Satış Yöneticisi Ali 
Alphan Alpat, Kuzu Effect AVM’deki Lisette Guilty Pleasures’tan 
hediye çikolata alışverişi yaptı. Ardından Network’e geçerek yeni 

sezon koleksiyonlarını inceleyen Alpat, AVM turu yaptı.

Toplantı İçin Kuzu’da

Hediye Çikolata Aldı

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Aybüke -Almila Yalçın

Tuğçe İnal

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin Yüksekokul Müdür 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aybüke Yalçın, kızı Almila ile 

Kuzu Effect AVM’ye geldi. Almila’nın arkadaşlarıyla Eğlenjoy’da 
buluşan Yalçın ailesi, çok keyifli bir gün geçirdi.

Kuzu Effect AVM’ye gelenler arasında Tugcece77 Instagram 
sayfasıyla öne çıkan Tuğçe İnal da vardı. Lou Cafe & Bistro’da 
öğle yemeği yiyen İnal, daha sonra mağazaların vitrinlerini 

inceleyerek adL ve İpekyol’dan alışveriş yaptı.

 Beraber Vakit Geçirdiler

Öğle Yemeği ve Alışveriş

Effect’te Yaşam



Burcu Filiz Derya

Gözde Dedeman, Güliz Baylan, 
Yasemin Arıkan

Blue Art Home kurucusu Burcu Filiz Derya, Kuzu Effect AVM’de 
bulunan Beymen Club ve Karaca mağazalarını gezerek alışveriş 

yaptı. Daha sonra Lola Kitchen and Bar’da yorgunluk kahvesi 
içen Derya, mağaza vitrinlerini inceleyerek alışverişine devam 

etti.

Alışveriş ve Yemek Bir Arada

Başkent sosyal yaşantısının sevilen simalarından Gözde Dedeman, Güliz 
Baylan ve Yasemin Arıkan; Kuzu Effect AVM’de buluşarak keyifli bir gün 

geçirdi. Lou Cafe & Bistro’da yemek yedikten sonra Network, Atasay ve İpekyol 
mağazalarından alışveriş yapan dostlar daha sonra kahve keyfi için 

Starbucks’a oturdu.

Dost Buluşması



Effect’te Yaşam

Ali Arhan-Gülşah Özer

Siret Uyanık

Oğlu Ali Arhan ile vakit geçirmek için Kuzu Effect AVM’ye gelen, 
Ankara cemiyetinin simalarından Gülşah Özer, Eğlenjoy’daydı. 
Daha sonra Timboo Cafe’de yemek yiyen anne-oğul, B&G’den 

alışveriş yaparak AVM’den ayrıldı.

Alışveriş için Kuzu Effect AVM’ye gelenler arasında ünlü ressam 
ve küratör Siret Uyanık da vardı. Vakko’daki alışverişinin 

ardından Vakko Bistrot’da kahve içen Uyanık, daha sonra proje 
toplantısı için The Hunger’a geçti.

Eğlenjoy’da Vakit Geçirdiler

Yeni Projeler Yolda

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Mete-Şule Yıldız

Zennure Erik

Başkentin başarılı avukatlarından Şule Yıldız, oğlu Mete ile Kuzu 
Effect AVM’ye geldi. Oğlunun arkadaşları ve velileriyle Timboo 
Cafe’de buluşarak eğlenceli vakitler geçiren  Yıldız ailesi, daha 

sonra AVM’den ayrıldı.

“Âse”, “Yük” ve “Şeftali Kokusu” kitaplarının yazarı Zennure Erik, 
Kuzu Effect AVM’ye gelerek D&R mağazasından alışveriş yaptı. 
Kitap alışverişinin ardından Evidea’ya uğrayan Erik, daha sonra 

yemek için Foodland’e geçti.

Çocuklar Eğlendi

Kitap Aldı

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Fisun Akbaba

Taha Arda Çakır

Caudalie Paris Bölge Sorumlusu Fisun Akbaba, yeni sezon 
ürünlerini incelemek için Kuzu Effect AVM’deydi. Uzun bir AVM 

turuyla mağazaları gezen Akbaba, W Collection’dan alışveriş 
yaparak Macro Center’a geçti.

Uplevel Event sahibi Taha Arda Çakır, öğle yemeği için Kuzu 
Effect AVM’de bulunan The Hunger’ı seçti. Yemeğin ardından 
Network’ten alışveriş yapan Çakır, Cold Stone Creamery’den 

dondurma alarak AVM’yi turladı.

AVM’yi Turladı

Öğle Yemeği Tercihi

Effect’te Yaşam

70 magdergi.com.tr



Effect’te Yaşam

Fisun Akbaba

Taha Arda Çakır

Caudalie Paris Bölge Sorumlusu Fisun Akbaba, yeni sezon 
ürünlerini incelemek için Kuzu Effect AVM’deydi. Uzun bir AVM 

turuyla mağazaları gezen Akbaba, W Collection’dan alışveriş 
yaparak Macro Center’a geçti.

Uplevel Event sahibi Taha Arda Çakır, öğle yemeği için Kuzu 
Effect AVM’de bulunan The Hunger’ı seçti. Yemeğin ardından 
Network’ten alışveriş yapan Çakır, Cold Stone Creamery’den 

dondurma alarak AVM’yi turladı.

AVM’yi Turladı

Öğle Yemeği Tercihi

Effect’te Yaşam



Effect’te Yaşam

Hülya Yumuş

Toprak, Burçin Cihan Beyaz

Yumuş Turizm sahiplerinden Hülya Yumuş, hediye alışverişi 
için Kuzu Effect AVM’yi turladı. Beymen Club mağazasından 
alışverişini yapan Yumuş, daha sonra akşam yemeği için Seyfi 

Balık’a geçti.

Uzman Klinik Psikolog Burçin Cihan Beyaz, pazar gününü oğlu 
Toprak ile Kuzu Effect AVM’de geçirdi. Toyzzshop’ta gezerek 

alışveriş yapan Beyaz ailesi, daha sonra Double Zero Pizzeria’da 
yemek yedi.

Hediye Aldı

Pazar Gezmesi

Effect’te Yaşam
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Barkın Altun  

Dilay Gürsoy

Özel bir şirketin Sürdürülebilir Enerji Danışmanı Barkın Altun, 
mobilya alışverişi için Kuzu Effect AVM’de bulunan ENNE ve 

Natuzzi mağazalarını tercih etti. Ardından kahve içmek için Talk 
Cocktail’e geçen Altun, yorgunluğunu attı.

Mobilya Alışverişi

İnşaat Mühendisi Dilay Gürsoy, Kuzu Effect AVM’de bulunan 
D&R’a geldi. Kitapları uzunca inceleyip alışveriş yapan Gürsoy,  

daha sonra Kaymaklava’nın nefis tatlılarından yedi.

Edebi Alışveriş



Effect’te Yaşam

Gamze-Beliz Sarıeyyüpoğlu

Pınar-İnan Yaşar Türksoy

Ankara sosyal yaşantısının sevilen simalarından Gamze 
Sarıeyyüpoğlu, kızı Beliz ile Kuzu Effect AVM’ye gelerek 

yemek yedi. Lou Cafe & Bistro’dan çıkan anne-kız daha sonra 
Toyzzshop’u gezdi.

USTTAK Genel Başkanı İnan Yaşar Türksoy ve eşi Türksoy 
Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Pınar 
Türksoy, yoğun iş tempoları arasında Kuzu Effect AVM’ye 

uğrayarak yemek yedi. Türksoylar, Seyfi Balık’taki yemeğin 
ardından Zeynel’e geçerek kahve içti.

Lou’da Yemek Yediler

İş Arası Yemek Molası

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Serap Mola

Başarılı şef Serap Mola, alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’ye 
geldi. Beymen Club ve Vakko’dan yeni sezon alışverişi yapan 

Mola, daha sonra Vatan’a geçti.

Vakko’dan Alışveriş Yaptı

Effect’te Yaşam Emrah Pamukçu

Palme Yayınevi Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Emrah 
Pamukçu, iş temposunun ardından alışveriş yapmak için Kuzu 

Effect AVM’ye geldi. Dubh Linn’de yemek yiyen Pamukçu, Lisette 
Guilty Pleasures ve Vakko’dan alışveriş yaptı. 

Günün Ardından
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Effect’te Yaşam

Aslan-Meral Koçak

Bilge-Bora Alpaydın

Cumartesi gününü oğluyla Kuzu Effect AVM’de geçirenler 
arasında Akademisyen Meral Koçak da vardı. Aslan ile Timboo 

Cafe’de öğle yemeği yedikten hemen sonra Eğlenjoy’a geçerek 
gün boyu eğlenen Koçak ailesi, ardından Starbucks’a oturarak 

yorgunluk kahvesi içti.

Bi Party House kurucuları Bilge ve Bora Apaydın, sezon alışverişi 
için Kuzu Effect AVM’deydi. Atasay, İpekyol ve Network’ten 

alışveriş yapan Apaydınlar, daha sonra AVM’yi dolaşarak 
Lemonde’de mola verdi.

Eğlenceli Bir Cumartesi

Beraber Alışveriş Yaptılar

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Nur Kılıç

Başkent sosyal yaşamının sevilen yüzlerinden Nur Kılıç, yakın 
arkadaşının doğum günü kutlaması için Kuzu Effect AVM’ye 

geldi. The Hunger’daki kutlamanın ardından sevdikleriyle AVM 
turu yapan Kılıç, Madame Coco ve Roche Bobois mağazalarından 

alışveriş yaptı.

Doğum Günü Buluşması 

Effect’te Yaşam Mert Koçyiğit

Koçyiğit İnşaat sahiplerinden Mert Koçyiğit, iş toplantısı için 
Kuzu Effect AVM’ye geldi. Lemonde’deki toplantısının ardından 
yemek için Double Zero Pizzeria’ya geçen Koçyiğit, ardından da 

yorgunluk kahvesi içti.

İş Toplantısı
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Kaan Demir

Ayfer Fidanol 

E-ticaret girişimcisi Kaan Demir, proje görüşmeleri için 
Kuzu Effect AVM’deki Vakko Bistrot’ya geldi. Saatler süren 
toplantılarının ardından Demir, yorgunluğunu atmak için 

Starbucks’tan kahvesini alarak AVM’yi turladı.

Yeni Proje Görüşmeleri 

Ankara cemiyet hayatının isimlerinden Ayfer Fidanol, Kuzu 
Effect AVM’de alışverişteydi. Vakkorama’dan elleri dolu çıkan 

Fidanol, daha sonra sevdikleriyle buluşmak için 
Quick China’ya geçti. 

Kuzu’da Vakit Geçirdi

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Sonbahar tonlarına olan ilgi, yașam alanlarında yavaș yavaș etkisini göstermeye bașladı. 
Adaçayının kokusunun pencerelerden yayılmaya bașladığı, ağaçların yapraklarını turuncuya 
çevirdiği bu zamanlarda haki, zeytin yeșili, kahverengi, terakota ve hardal sarısının büyüsüne 

kapılmamak elde değil. Mekânlarınızda doğal bir sonbahar görünümü olușturmak istediğinizde, 
yeșil bir kanepe ile kahverengi bir halıyı bir arada kullanarak, kiremit rengi bir kırlent ile de sahne 
uyumunu yakalayabilirsiniz. Sonbaharın tutkunuysanız, evinizde mutlaka yer vermeniz gereken 
renklerle mobilya ve dekorasyon ürünlerini Kuzu Effect AVM mağazalarından sizler için derledik. 

deco trend

ENNE
LAMBADER

EV
ID

E
A

Sonbahar Konforunu 
Hissetmeye Hazır mısınız?

KARACA HOME
ÇERÇEVE 129,99  

NATUZZI
KANEPE

K
A

R
A

C
A

 H
O

M
E
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A
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 1

.0
99

  
 

EVIDEA
KIRLENT 59,90  

EVIDEA
SAKSI 199  

KARACA HOME
OBJE 169,99  
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KARACA
LUCCA MUMLUK

159,99  

ROCHE BOBOIS
VAZO

MADAME COCO
ANGILIA AYNA 1.249  

EVIDEA
DERGİLİK 119,90  
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Son moda akımının çizgileriyle 
tasarlanan bu parçalar, hem 
zamanın getirdiği koșullara 

uymanızı sağlayacak hem de 
gardırobunuzu șenlendirecek.
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ATASAY
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Șık görünmenin altın 
kurallarından biri de iyi bir 

kombin yapmaktır. Biz de stil 
sahibi beylere fikir verecek 
sezon trendlerini derledik. 
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Görünmenin 
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Çırağan Sarayı 
Işıltı Saçtı
Cengiz Aktürk’ün İlkbahar-Yaz 
2023 koleksiyonunun defilesi, 
ünlü tasarımcı Cihan Nacar 
direktörlüğünde Çırağan Sarayı’ndaki 
görkemli bir organizasyon ile 
gerçekleştirildi. Koleksiyon 
parçalarını, podyumda birbirinden 
ünlü modeller taşıdı.

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan 
Cengiz Aktürk İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonu, Çırağan Sarayı’ndaki 
muhteşem bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen defilede tanıtıldı. 
Podyumda yer alan dev pırlantalar arasında ışıldayan koleksiyon 
parçalarını birbirinden ünlü modeller taşıdı. Açılışı Tülin Şahin 
ile yapılan defilede kapanış, Çağla Şikel ile gerçekleştirildi. İletişim 
danışmanı Niran Hürel Herder’ın ev sahipliğindeki defileye sanat ve 
cemiyet hayatından pek çok konuk katılım gösterdi.  

TÜLİN ȘAHİN, CİHAN NACAR, NİRAN HÜREL HERDER, CENGİZ AKTÜRK

ÇAĞLA ȘIKEL

davet
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davet

ATEȘ-IVANA SERT ASLIHAN KARALAR NİL NİNAT

REMZİYE ALBLAY, YAREN BEYAZ YAĞMUR AKDAĞ LALE ONUK

Cengiz 
Aktürk’ün yeni 
koleksiyonunun 
defilesine sanat 
ve cemiyet 
hayatının pek 
çok ismi katıldı.
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İletișim danıșmanı Niran Hürel 
Herder ev sahipliğinde ve Cihan 
Nacar kreatif direktörlüğünde 
hazırlanan Çırağan Sarayı’ndaki 
görkemli defilede ünlü modeller 
Cengiz Aktürk’ün ilkbahar-yaz 
2023 koleksiyonunu tașıdı.

TÜLİN ȘAHİN

DEREN TALU

CİHAN NACAR



Kraliçeye 
Güzel Gelin
1990 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi 
seçilen Aylin Özal ve ünlü iş adamı 
Cazım Özal’ın oğulları Yağız ile Sefer 
Ailesi’nin kızları Ayşe Nur, muhteşem 
bir düğünle hayatlarını birleştirdi. 

Sak Organizasyon tarafından düzenlenen, JW Marriott Ankara 
Oteli’ndeki törende iş, siyaset ve cemiyet hayatından birçok isim yer 
aldı. Birbirinden ünlü sanatçıların da sahne aldığı düğün, sezona 
şıklığı ve eğlencesiyle damga vurdu.  

düğün
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düğün

YELDA-MURAT CUMALIOĞLU FİLİZ- ÖNDER BÜLBÜLOĞLU SÜHEYLA AYHAN ÖZMEN

Özal ve Sefer 
ailelerinin örnek 
ev sahipliğinde, 
iș ve cemiyet 
hayatından 
yaklașık bin 
kadar konuk 
unutulmaz bir 
gece geçirdi.

MERVE SEFER

GÜLÇİN SEFER, AYȘE NUR ÖZAL, YAĞIZ, AYLİN, CAN, CAZIM ÖZAL GÜLENNUR AYDINSEDA İNAN

MELTEM TAȘTAN NESRİN KARAMAN SEVİL YİĞEN, ȘEBNEM BEYAZIT, YEȘİM TEKER, TÜRKAN TOSUNBAYRAKTAR, 
BERNA BOZOĞLU

ESRA DORA NERMİN KILIÇARSLAN BERİL ÇAVUȘOĞLU

Geceye 
katılan 
hanımlar 
adeta 
șıklık yarıșı 
içindeydiler.
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Geceye 
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düğün

BERKER BÜLBÜLOĞLU GÖKÇE ÇELTİKÇİ, SANEM ÇETİN AYTUR BAYRAK, CEYDA ASLAN SERCAN KAYA, SELİN ERGÜN

KAAN CUMALIOĞLU, JESSICA KIRSCHİLAYDA GÖKALP, BERK ALATAȘ HÜSEYİN DEDEKARGINOĞLU, BAȘAK ELİF ALKILIÇ
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Sak Organizasyon tarafından süslenen salonda 
genç Özal çiftinin arkadașları çok sayıda ünlü 
sanatçının sahne performanslarıyla oldukça 
coșkulu bir gece yașadı.



güvene dayalı ilişkiler kurarak, müşterilerimizin yatırım tercihlerini 
ve beklentilerini dinler, kişiye ve ihtiyaçlara göre hizmet vermeye 
çalışırız. Müşteri temsilcisi arkadaşlarım ve ben tüm dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip eder, araştırma ekiplerimizin raporlarını da 
dikkate alarak müşterilerimizi anlık bilgilendirmeye özen gösteririz. 
Özel bankacılık aktif ve hızlı hareket etmeyi gerektirir. Örneğin; “Şu 
dosyayı akşam incelerim.” gibi bir lüksümüz yoktur. Piyasanın hızı ile 
senkronize bir şekilde davranmamız gerekir. Bu noktada müşterimizi 
iyi tanımak, ne istediğini bilmek ve zamanı geldiğinde bilgilendirmek 
kilit rol oynar. 

Özel bankacılığın bilgi, tecrübe, piyasa analizi ve öngörüsü dışında 
bir iletişime dayalı olduğuna inanıyorum. Evimize gelen misafirimizi 
nasıl ağırlıyorsak, müşterilerimizi de öyle ağırlamaya çalışıyoruz. Tıpkı 
evimize gelen misafirlere yaptığımız hazırlıklar gibi, özel bankacılıkta 
da müşterilerimizin karşısına hazırlıklı bir şekilde çıkarız. Aktif Bank 
da tam olarak böyle bir banka. Müşterisine kulak veren, her yönü ile 
insan odaklı… 

Aktif Bank’ı biraz anlatabilir misiniz? Dünden bugüne 
nasıl gelişti? Vizyonu nedir? 
Aktif Bank, Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası 
olarak varlık gösteriyor. Bankamız, yatırım bankacılığını yeniden 
yorumladığı inovatif iş modelleri ve teknoloji yatırımları ile 
Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun yanında müşteri odaklı bir 
yaklaşımla; iştirakleri ve iş ortaklarıyla birlikte 10’un üzerinde iş 
kolunda krediden sigortaya, ulaşımdan kart hizmetlerine, ödeme 
sistemlerinden eğlence dünyasına kadar geniş bir yelpazede hayatın 
üç yüz altmış derece her noktasında on milyondan fazla müşterisine 
hizmet veriyor.  

Türkiye genelinde ise on üç şubemiz var. Bu şubelerden, ağırlıklı 
olarak kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve özel bankacılığa 
odaklanıyoruz. Sunduğumuz hizmeti ilişki bankacılığı ifadesiyle 
tanımlamak doğru olur. Bizim için müşterilerimizin ihtiyaçları 
önde gelir. Ürün satmaya değil, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırız. 
Perakende bankacılık tarafında ise ülkemizin dört bir yanında müşteri 
gereksinimlerine göre dijital ve fiziksel hizmeti birleştirerek yaygın 
bayi ağı ile perakende sektörlerde ekonomiyi destekliyoruz. 

Özel bankacılık tarafındaki vizyonumuzu biraz daha detaylı 
anlatmak gerekirse, yakın zamanda hayata geçen ve özel bankacılığa 
bakış açımızı temsil eden “tek kişilik bankacılık” konseptimizden 
bahsetmek isterim. Aktif Bank’ta odağımız her zaman müşterimizdir; 
yaşattığımız, özel ve yegâne deneyimlerdir. Yani, özel olan bankanın 
kendisi değil, müşteridir; önceliğimiz her zaman kendilerine ne kadar 
biricik olduklarını hissettirmektir. Herkese aynı şablonu uygulamak, 
herkese aynı yaklaşımı göstermek yerine herkes için ayrı bir “özel” 
banka olmayı önemsiyoruz. Müşterilerimize her konuda açık olmayı 
ve tüm resmi görmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bilgiyi paylaşırken 
vakit kaybetmemek, oyalanmamak, hızlı olmak bizim için büyük 
önem taşıyor. 

Daha önce de belirttiğim üzere Aktif Bank olarak Türkiye’nin en 
büyük özel sermayeli yatırım bankasıyız, yüzlerce çalışanımız var 
ve müşterilerimize tüm çalışanlarımızın dünyada sadece tek onlar 
için hizmet verdiği hissini yaşatmak önceliğimiz. İşimizi yatırım 
bankacılığının sağladığı uzmanlık ve geniş perspektifle yapıyor, 
müşterilerimizi hedeflerine güvenle ulaştırıyoruz. Özetle, Aktif Bank’ta 
müşterilerimiz her ortak hareketimizde, bir bankanın tüm gücünü 
hissediyor.

endinizden biraz bahseder misiniz? 
Eğitimleriniz, çalışmalarınız neler?
1976 Samsun doğumluyum. Lisans eğitimimi Anadolu 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
bölümünde tamamladım. İş hayatına 1999 yılında 
Eskişehir’de başladım. Yirmi üç yıllık iş hayatı 
geçmişimin büyük bir bölümünü yerli ve yabancı 

sermayeli bankaların yatırım bölümlerindeki görevlerim oluşturuyor. 
Piyasaların farklı bir yöne evrildiğini gördüğümde özel bankacılık 
serüvenim başladı. 2020 yılından bu yana Aktif Bank bünyesinde 

K
Aktif Bank Ankara Özel Bankacılık Șube Müdürü Bercis Bodur, bankanın 

gelișiminden ve vizyonundan yola çıkarak özel bankacılığı ve 
yaklașımları ele alıyor.

Tek Kişilik Bankacılık
Aktif Bank Özel Bankacılık 

röportaj

BERCİS BODUR

Ankara Özel Bankacılık Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. 
Evliyim ve biri kız, diğeri erkek olmak üzere ikiz annesiyim. 
Değişime açık ve yenilikçi yanımı çok seviyorum. Her zaman 
ne istediğini bilen biri oldum. Kolay pes etmem ama olmuyorsa 
kendime yeni hedefler, yeni yollar aramayı seçerim. Hayatımın 
genelinde disiplinli ve kararlıyımdır.

Özel bankacılık nedir? 
Özel bankacılık bölümü, genel olarak bildiğimiz banka 
şubelerinden biraz daha farklı hizmet veren şubelerdir. Karşılıklı 
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Aktif Bank’ın Ankara’daki yapılanması hakkında bilgi 
verir misiniz?
Aktif Bank olarak Başkent’te iki şubemiz ile hizmet veriyoruz. 
Kurumsal şubemiz, 2012 yılından bu yana on yıldır hizmet veriyor. 
Özel bankacılık şubemiz ise 2020 yılında faaliyete geçti. Bildiğiniz 
gibi 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde zorlu 
bir mücadeleye adım atıp, özel bankacılık şubemizin kapılarını 
açtık. Zorlu şartlara rağmen elde ettiğimiz büyüme ile çok başarılı bir 
ivme kazandık. Yakın zamanda ise şubemizin tüm mimari ve kreatif 
dizaynını yeni özel bankacılık konseptimiz olan “tek kişilik bankacılık” 
vizyonu paralelinde yeniledik. Müşterilerimizi yeni kurumsal 
kimliğimizle karşılamak bize büyük heyecan veriyor. 

Dijitalleşmeyi doğru yapabilen bankaların bir adım 
önde olduğu biliniyor. Dijital dönüşüme Aktif Bank’ın 
yaklaşımı nasıl?
Aktif Bank’ı; bir yatırım bankası olmanın ötesine geçen, ülkemizin 
en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak tanımlıyoruz. 
Odağımızda bankamız ve onun teknik, organizasyonel becerileri 
bulunuyor. Sigortadan portföy yönetim şirketlerine, biletleme 
uygulamasından ulaşım sistemlerine, uluslararası para transferinden 
fatura ödeme kuruluşuna kadar zengin bir servis yelpazemiz var. Bunun 
yanında değişen bir dünya, hayatın her alanına nüfuz eden dijitalleşme 
var. Dijital dönüşüm hızlanırken ve regülasyonlar da bu yönde 
değişirken, biz en iyi deneyime hizmet eden işler yapmak zorunda 
olduğumuzun farkında olarak yol haritamızı çiziyor, yatırımlarımızı 
buna göre şekillendiriyoruz. 

Kadınların sektörünüzdeki ve iş dünyasında varlığını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Toplumun yüzyıllardır kadına biçtiği rol, bugünün iş dünyasında 
kadınlar için dezavantajlar yaratabiliyor. Çocuklarına ve ailesine karşı 

röportaj

Aktif Bank’ta odağımız her zaman 
müșterimizdir; yașattığımız, özel ve 

yegâne deneyimlerdir. Yani, özel olan 
bankanın kendisi değil, müșteridir.

sorumluluklarını hem doğası hem de kendisine atanan rolü 
gereği, her şeyin önünde tutan bir kadın, en azından belli bir 
dönem iş yaşamında dezavantajlı duruma düşüyor. Bu ciddi 
ve çok önemli sorumluluğu sırtlanan kadınlar, üzerine bir de 
iş yaşamındaki mücadelelerle de başa çıkması gerektiğinde 
elbette güçlük çekebiliyor. Bu durum özellikle üst yönetimdeki 
istihdam rakamlarına da yansıyor. Örneğin; bankacılık 
sektöründe çalışanlarda yüzde elli bire kırk dokuzluk bir 
oranla, kadın çalışanların fazla olduğunu görsek de üst 
yönetimde bu oran ne yazık ki yüzde on beşlere düşüyor. Bu 
veriler eşliğinde, Aktif Bank’ı ayrı bir yere konumlandırmalıyız. 
Bugün bir kadının liderlik ettiği Aktif Bank’ta altı kadın genel 
müdür yardımcımız görev yapıyor. Üst yönetimde kadın erkek 
dengemiz yarı yarıya. Ben de böyle bir yapı içerisinde görev 
yapmaktan bir kadın olarak gurur duyuyorum.  





Konsoloslukta
Justin Bieber 
Tasarımı
İtalya Başkonsolosluğunun yaz bahçesinde 
gerçekleşen özel bir davetle Vespa’nın 
yeni tasarımı tanıtıldı. Başkonsolos Elena 
Clemente’nin yüksek müsaadeleri ve 
Doğan Trend Otomotiv Grubu Lideri 
Kapan Dağtekin ev sahipliğindeki davete 
iş, sanat, cemiyet, moda ve medya 
dünyasından Vespa sahipleri katıldı.
Dünyaca ünlü sanatçı Justin Bieber’ın tasarladığı özel Vespa ilk kez görücüye 
çıkarken, diğer yeni modellerin de tanıtıldığı etkinlikte konuklara İtalyan 
müzikleri ve lezzetleri eşlik etti. Vespaseverlerin büyük ilgi gösterdiği 
gecede DJ Berk Büyükakın, Canan Soylu ve Begüm Obiz, performanslarıyla 
konuklara unutulmaz anlar yaşattı. “Hayat Vespa ile Güzel” mottosundan 
yola çıkarak tasarlanan gecede açılış konuşmasını yapan Dağtekin, “Vespa 
özgürlüğü temsil ediyor. Tüm dünyada yediden yetmişe din, dil, ırk fark 
etmeksizin herkesin ortak tutkusu. Vespa bir aşk çocuğu. Böyle bir markayı 
temsil etmek grubumuz için büyük şans.” açıklamasında bulundu. 

davet

SELÇUK TÜMAY, EVİN TÜMAY

EZGİ MOLA

KAĞAN DAĞTEKİN, ELENA CLEMENTE
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SELÇUK TÜMAY, EVİN TÜMAY

EZGİ MOLA

KAĞAN DAĞTEKİN, ELENA CLEMENTE

Justin Bieber’ın 
tasarladığı 
özel Vespa ilk 
kez görücüye 
çıkarken, diğer 
yeni modellerin 
de tanıtıldığı 
etkinlikte 
konuklara İtalyan 
müzikleri ve 
lezzetleri eșlik 
etti.

DİDEM SOYDAN

ÖZGE GÜREL, SERKAN ÇAYOĞLU

MELTEM CUMBUL

EDA ZAMANPUR

AHU YAĞTU



Frida ve Diego ile 
Meksika 
Bağımsızlık Günü
Meksika’nın bağımsızlığının iki yüz on 
ikinci yıldönümü, Meksika’nın Ankara 
Büyükelçisi José Luis Martínez ev 
sahipliğindeki bir törenle kutlandı. Doğan 
Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezindeki 
resepsiyona birçok büyükelçi ve 
diplomatik misyon üyesi katıldı.

“Bağımsızlık Günü” Frida Kahlo ve Diego Rivera sergisi eşliğinde kutlanan 
ve ulusal kahramanların anıldığı gecede “¡Viva México!” seslendirdi. Türkiye 
ve Meksika’nın dünya barışını sağlamak amacıyla farklı forumlarda 
çalışan mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirten Büyükelçi José 
Luis Martínez’in konuşmasıyla devam eden etkinlik, Meksika dansları ve 
ikramlarıyla sona erdi. 

davet

JOSE LUİS MARTİNEZ HERNANDEZ, MEDİHA HERNANDEZ
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Birçok büyükelçinin katıldığı gecede 
Büyükelçi Martínez, geleneksel “Grito de 
Independencia”yı seslendirdi.

HARLY JALKAS, ANNELY KOLK

WON IK LEE, HWAKYUNG SAH

DANIELA MENDOZA, DAVID GAITAN



röportaj

Doğaya saygı vizyonunu benimseyen Frea Naturalz’ın kurucusu
Dr. Naz Demirkılıç; yiyecek ve içecek sektöründeki ilerleyișleri, sundukları hizmet 

ve Frea Naturalz lezzetleri hakkında MAG Okurlarını bilgilendiriyor.

Doğadan Sofraya 
Frea Naturalz

NAZ DEMİRKILIÇ
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Frea Naturalz çatısı altında 
yer alan tüm ürünlerimizi hem özel 
hem de sürdürülebilir kılmak için, 

atalarımızdan yadigâr 
yöresel lezzetleri ön planda tutuyoruz.

 Ürünlerimizin hepsini mevsiminde, 
en doğal hali ile üretime alıyoruz.

rea Naturalz’ın hikâyesini anlatır mısınız? Bu 
sektörde ilerlemeye nasıl karar verdiniz?
Frea Naturalz’ı; güzellik, bereket ve bolluk tanrıçası Frea’dan 
ilham alarak, yiyecek ve içecek konusundaki mevcut bilgi 
ve deneyimimi, sektöre duyduğum tutkuyu, köklü aile 
kültürümle birleştirmem sonucu 2021 yılında kurdum. 
Uzun yıllar voleybol millî takımında görev aldım; kariyerime 

Bilkent Üniversitesinde işletme lisansı ile devam ederek, İtalya’da SDA 
Bocconi’de yeme içme konusunda yaptığım lisansüstü çalışmaları sonrası 
ülkeme dönüp pazarlama doktorası ile birleştirdim. Böylelikle Frea 
Naturalz serüveni başlamış oldu. Frea Naturalz ailesi olarak; tükettiğimiz 
her şeyin kendine özgü bir coğrafyası olduğu gerçeğinden ilham alarak 
yolumuza devam ediyoruz. Bu nedenle özenle hazırladığımız tatlar, 
doğadan sofranıza yöresel aromalarıyla geliyor. Bunun için her geçen gün 
daha çok çalışıyor; taze, sağlıklı, yüzde yüz doğal içerikli ham maddeleri 
özenle seçip sizin için lezzetli, sağlıklı ve doğal tarifler geliştiriyoruz. Bu 
noktada hiçbir katkı ve koruyucu maddesi içermeyen ürünlerimiz ile 
sadece yüksek kaliteli ürünler değil aynı zamanda kaliteli bir yaşam 
tarzı yaratmayı hedefliyoruz. Doğaya saygı duyan vizyonumuz, sahip 
olduğumuz tecrübe, teknolojik imkânlar ve dinamik kadromuz bir araya 
gelince Frea Naturalz lezzetleri hayatımıza giriyor.

Ürün çeşitleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Müşterileriniz markanızda ne tür ürünler bulabilir?
Frea Naturalz ailesinde mevcut otuz farklı ürün bulunmakla birlikte, her 
geçen gün yenilerini eklemek adına çaba gösteriyoruz. Bunlar arasında 
natürel sızma zeytinyağı çeşitleri, reçel ve marmelat çeşitleri, şeker ilavesiz 
tamamen doğal nar suyu ile yapılmış gerçek nar ekşisi, keçiboynuzu 
pekmezi ile tatlandırdığımız fıstık ezmesi, kahvaltı sofralarınıza eşlik 
edebilecek acuka, tuzlu yoğurt, zeytin ezmesi, zeytin vb. lezzetler ile doğal 
içerikli, tarifi bize ait gurme lezzetler yer almaktadır. Bunun yanı sıra, 
doktorlar ve beslenme uzmanları ile iş birliği halinde olup bir yandan da 
yeni tarifler geliştirmeye devam etmekteyiz. Geliştirdiğimiz tariflerimizi 
kolajen ve probiyotikler gibi içeriklerle zenginleştirerek fonksiyonel 
gıdalar yaratmayı hedefliyoruz. Örneğin; bu bağlamda geliştirdiğimiz ve 
içeriğine ithal sığır kolajeni eklediğimiz kolajenli fıstık ezmemizin satışı 
başladı.

Üretim ve paketleme sürecinizden bahseder misiniz? 
Üretimde nelere dikkat ediyorsunuz?
Frea Naturalz çatısı altında yer alan tüm ürünlerimizi hem özel hem de 
sürdürülebilir kılmak için atalarımızdan yadigâr, gizli kalmış, yöresel 
lezzetleri ön planda tutuyoruz. Ürünlerimizin hepsini mevsiminde, 
en doğal hali ile üretime alıyoruz. Tariflerimiz arasında yer alan 
yöresel lezzetlere zaman zaman modern yorumlar katarak siz değerli 
müşterilerimize sunuyoruz. Mevsiminde üretilen her bir ürün grubu 
için üretim farklı lokasyonlarda gerçekleşiyor. Bazı ürün gruplarında, 
iş birliğine inandığımız üreticilere kendi tariflerimizi ürettirip sizlere 
sunuyoruz. Aynı şekilde paketlemenin bir kısmı üretim tesislerinde, 
bir kısmı ise Ankara’da yer alan genel merkezimizde yapılıyor. Bu 
konudaki temel önceliğimiz hijyen koşullarını en üst seviyede tutarken 
müşterilerimize sunduğumuz sağlıklı lezzetleri doğa dostu, geri 
dönüştürülebilir ambalajlarda sunmak. Böylelikle sadece tariflerimizi 
değil aynı zamanda ambalajlarımızı sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Hediye paketi ve set olarak da satışlarınız mevcut. Frea 
Naturalz’ı tercih edenler kimler ve sizce neden tercih 
ediliyorsunuz?
Frea Naturalz olarak en etkili hediyenin, hikâyesi olan ürünler olduğuna 
inanıyoruz. Bu sebeple çevrenize gösterdiğiniz değeri taçlandırmak 
adına yıl sonu, doğum günleri, pazarlama kampanyaları, özel lansman 
promosyonları, çalışanlarınız için motivasyon hediyeleri ve bunun gibi 

F

birçok etkinlikte ve özel günde size özel hediye paketleri ve 
setler hazırlıyoruz. Bazı anlar iz bırakır düşüncesi ile çıktığımız 
bu yolda müşterilerimiz genellikle büyük kurumsal şirketler 
oluyor. Bilhassa; özel gün hediye konusunda uzmanlaşan 
markamız ile, kişiye özel seçenekler sunarak, ihtiyaçlarınıza 
titizlikle yanıt verebiliyoruz. Hızlı ve güvenli teslim edilen 
şık kutularımızla hem sağlıklı lezzetler sunuyor hem de 
klasik hediye anlayışının biraz ötesindeki çözümlerimiz ile 
müşterilerinizi ve çalışanlarınızı mutlu etmekle kalmayıp, fark 
yaratıyoruz.  
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Festival Öncesi 
Basın Toplantısı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev 
sahipliğinde gerçekleşen 26. İstanbul 
Tiyatro Festivali basın toplantısı 
ve ödül töreni, birbirinden değerli 
sanatçıların katılımıyla gerçekleşti.

Hasköy Beyoğlu Rahmi Koç Müzesindeki ödül töreninde Onur 
Ödülü’nü Ali Poyrazoğlu alırken, sponsorlardan Tüpraş Genel 
Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, 
Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca’ya teşekkür plaketleri takdim 
edildi. İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev sahipliğindeki basın 
toplantısında Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, 
sanata olan desteklerini dile getirdiği kısa bir konuşma yaptı. 

davet

GÖKHAN TEZEL, İBRAHİM YELMENOĞLU, YAĞIZ EYÜBOĞLU, CÜNEYT AĞCA

BÜLENT ECZACIBAȘI



Sanatçı Ali 
Poyrazoğlu’nun 
Onur Ödülü aldığı 
tören ve basın 
toplantısı Hasköy 
Beyoğlu Rahmi 
Koç Müzesinde 
gerçeklești. 

IȘIL KASAPOĞLU

GÖRGÜN TANER

ALİ POYRAZOĞLU

BEYZA ȘEKERCİ, ENGİN HEPİLERİOKAN BAYÜLGEN



elagos 39 modeli, çok yönlü ve tamamlayıcı bir tasarım 
ile, TUDOR’un teknik dalgıç saat ailesine katılıyor. 
Markanın daha önce sunduğu Pelagos, Pelagos LHD 
ve Pelagos FXD modelleri son derece uzmanlaşmış ve 
profesyonel dalışlara özgü işlevler sunarak teknik bir 
su mirasını sürdürürken, yeni Pelagos 39 kadranındaki 

güneş ışını saten kaplamaların parlaklığı ve çerçevesindeki zarif 
detayalar ile kompakt, çok yönlü, geleneksel mekanik dalgıç saatini 
benzersiz bir tasarım ile sunuyor.

Yeni Pelagos 39 modeli ikinci sınıf titanyum, ışıldayan seramik 
kompozit monoblok saat işaretçileri, tokasında bulunan hızlı 
ayarlama sistemi ve dalgıç uzantısı ile TUDOR’un profesyonel 
dalış saati mirasını; 39 milimetrelik kasasının çok yönlülüğü, 
çerçevesindeki ve kadranındaki güneş ışını saten kaplamalarının 
çarpıcı parlaklığı ile birleştiriyor. Sonuç olarak, hem son teknoloji 
hem de şık bir estetiğe sahip spor saati meydana geliyor. Yeni 
TUDOR Pelagos 39 hem deniz altında hem şehir hayatında severek 
takılacak.

P
TUDOR yeni Pelagos 39 modeli ile son teknoloji teknik dalıș saatini șık bir 
estetikle bulușturarak, gündelik șehir hayatının parçası olacak çok yönlü 

bir spor saati sunuyor.

Teknik ve Estetiğin Buluşması
Yeni Tudor Pelagos 39

haber

DAVID BECKHAM

110 magdergi.com.tr



• İkinci sınıf titanyumdan oluşan, otuz dokuz milimetre çapında, 
tek yönlü dönen çerçeveli saten fırçalanmış kasa ve X1 İsviçre 
Super-LumiNova® sınıfı parlak malzemeli güneş ışını saten 
kaplamalı seramik ek parça,
• Işıldayan seramik kompozit monoblok uygulamalı saat 
işaretleyicileri ile Sunray saten kaplama siyah kadran,
• 1969’da tanıtılan ikonik TUDOR dalgıç saatlerinin ayırt edici 
özelliklerinden biri olan “Kar Taneleri” ibreleri, X1 sınıfı İsviçre 
Super-LumiNova® ışıldayan malzeme ile,
• İsviçre Resmî Kronometre Test Enstitüsü (COSC) tarafından 
onaylanmış, silikon denge yayı ve yetmiş saatlik güç rezervi ile 
MT5400 kalibre, 
• Hızlı ayarlama ve dalgıç uzatması ile TUDOR, “T-fit” toka ve 
ikinci sınıf titanyum bilezik sunuyor.

Mat-Parlak Kontrast
Pelagos 39 modeli TUDOR’un diğer saat tasarımlarıyla estetik bir 
denge içinde tasarlanan saten fırçalanmış kasası ile sağlanıyor. 
Bu beyaz parlak malzeme, saten bitişli siyah seramikten yapılmış 
çerçevenin parlaklığı ile ustaca bir tezat oluşturuyor. Çerçevenin 
çapı, maksimum tutuş için orta kasanın boyutunu aşıyor. 

Kadran üzerinde uygulanan saat imleri, teknik estetiği iyileştiren 
ve saat imlerinin ışıklı yüzeyini önemli ölçüde artıran bir özellik 
olan monoblok ışıldayan seramik kompozitten yapılmıştır. 
Kadran, kırk beş derecelik konik boncuk püskürtmeli flanşın mat 
yüzeyiyle ince parlaklıkta tezat oluşturan güneş ışını saten yüzeyli 
düz disk olan iki ana öğeden oluşur. Son olarak, Pelagos adı saat altı 
pozisyonunda parlak kiraz kırmızısı rengiyle öne çıkıyor.

Atölye Üretimi Mekanizma Calibre MT5400
Pelagos 39 modeli, atölye üretimi Calibre MT5400 ile donatılmıştır. 
Yapısı, iki sabitleme noktasına sahip sağlam bir çapraz köprü 
tarafından yerinde tutulan değişken atalet dengesi sayesinde 
sağlamlık, uzun ömür, güvenilirlik ve hassasiyet sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Bu terazi ve silikon balans yayı sayesinde atölye 
üretimi Calibre MT5400 performansı, İsviçre Resmî Kronometre 
Test Enstitüsü (COSC) tarafından bir kronometre olarak 
onaylanmıştır. Aslında, COSC’nin bir saatin günlük çalışmasında 
tek bir harekette mutlak zamana göre eksi dört ila altı saniye 
arasında ortalama bir değişime izin verdiği yerde TUDOR, 
aşağıdaki durumlarda eksi iki ila dört saniyelik bir değişimde ısrar 
eder. Tamamen monte edilmiştir.

Bir diğer dikkate değer özellik, atölye üretimi Calibre MT5400’ün 
güç rezervinin yaklaşık yetmiş saat “hafta sonu geçirmez” 
olmasıdır. Bu da kullanıcının saati cuma akşamı çıkarıp pazartesi 
sabahı kurmasına gerek kalmadan tekrar takmasını sağlar.

Titanyum Bilezik ve Kauçuk Kayış
Pelagos 39 modeli, hızlı uzunluk ayarı için TUDOR “T-fit” toka 
ile donatılmış, tamamen saten fırçalanmış titanyum bilezikle 
birlikte verilir. Kullanımı kolay, alet gerektirmeyen ve beş 
pozisyon sunan bu sistem, kullanıcının sekiz milimetrelik bir 
ayar penceresi boyunca bileziğin toplam uzunluğunu ince ve 
anında ayarlamasını sağlar. Bu toka, saatin bir dalış giysisi üzerine 
giyilebilmesini sağlamak için yirmi beş milimetrelik bir bilezik 
uzatma işlevine de sahiptir. Pelagos 39, titanyum uç bağlantıları ile 
kasaya bağlanan titanyum pim tokalı siyah kauçuktan yapılmış 
ikinci bir kayışla birlikte gelir. Ayrıca kayışı yüz on milimetreye 
kadar uzatmayı mümkün kılan bir kauçuk uzatma parçası da 
dahildir.

Pelagos Ailesi
TUDOR Pelagos serisi, bu sektörün ön saflarında yer alan 
çok çeşitli yüksek teknikli mekanik dalgıç saatleri sunuyor. 
Günümüzde dört modelden oluşan bu ürün ailesi, 1950’lerden 
beri dünyanın dört bir yanındaki su altı keşiflerinin 
öncüleri tarafından benimsenen TUDOR saatlerinin değerli 
mirasçısıdır. Sağ ve sol elini kullanan dalgıçlar için Pelagos 
ve Pelagos LHD modelleri, yalnızca su altı ortamına uygun 
hale getirilmekle kalmıyor, aynı zamanda helyum kaçış valfi 
sayesinde “doygunluk” olarak adlandırılan dalışlar için özel 
olarak tasarlanmış ergonomik bir çözüm sunuyor. Fransız 
donanmasının muharebe yüzücüleri ile birlikte geliştirilen 
Pelagos FXD modeli, kullanıcıların dekompresyon durakları 
gerektiren derinliklere inmediği, “oksijen” olarak adlandırılan 
dalışlarda kolaylıkla geri sayım yapmayı mümkün kılan bir 
enstrümandır. Son olarak, Pelagos 39 modeli, çok yönlülüğü 
ve gelişmiş estetik dokunuşları ile dalgıç saatleri için tüm ISO 
standartlarını karşılayan, kara ve deniz arasında bir köprü 
niteliğinde. 



Lexus ile 
Kırmızı Halıda 
Altı yıldır üst üste Venedik Film 
Festivali’nin resmî araç sponsoru olan 
premium otomobil üreticisi Lexus, 
bu yıl festivale ilk kez Türk yıldızlarla 
birlikte katıldı. 

Venedik Lido’daki etkinlik alanına Gökçe Bahadır, Burcu Özberk 
ve Salih Bademci Lexus ile giderken, markanın Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt ve Operasyonlar Direktörü 
Murat Ertuğrul da ünlü isimlere seyahatlerinde eşlik etti. 
76. Venedik Film Festivali’nde “Dreamin’ Wild” filminin gösterimine 
katılan Türk oyuncular, filmin ardından şehir turu yaparak gondol 
ile ikonik yerleri dolaştı. 

davet

ALİ HAYDAR BOZKURT, SALİH BADEMCİ, GÖKÇE BAHADIR, BURCU ÖZBERK, ORKUN UN, MURAT ERTUĞRUL

GÖKÇE BAHADIR
112



Since 1992

Bir 
cift mutluluk
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Star’da yayımlanan “Duy Beni” dizisinin Ekim karakterine hayat veren 
Rabia Soytürk, bașarılı oyunculuğuyla geniș bir hayran kitlesine ulaștı. 
Kendisini ekranlarda ilk kez Șahsiyet dizisindeki Süveyda karakteriyle 

gördüğümüz Soytürk ile hayatına dair merak edilenleri konuștuk. 
Oldukça keyifl i bir kapak çekimi yaptığımız röportajımız sizlerle...

Rabia Soytürk
Sportif, Motive, Coșkulu

RÖPORTAJ: YASEMİN ULUSOY      FOTOĞRAF: SİNAN ARSLAN      STYLING: SİMGE YÜCE PÜRKAYA     
       MAKYAJ: HAMİYET AKPINAR      SAÇ: GÖRKEM GÜRER      RETOUCH: ENES YURTBAY      

STYLING ASİSTANI: AZİZE VARLIK      FOTOĞRAF ASİSTANI: BERK KANSIZ      
MEKAN: DİVAN İSTANBUL

özel



ELBİSE: GİGİİ'S   
KÜPE: VAKKO



özel

TAKIM: GİGİİ'S 
KÜPE: MON REVE



izlemekten alıkoymuyorum. Mahrum etmiyorum yani. İyi 
yaptıysam, o sahneyi doya doya izliyorum. Bir noktada da 
oradan besleniyorum.

Geleceğe yönelik hayalleriniz neler?
Galiba standart bir cevap olacak ama global bir işte yer 
almak.

Türkiye’yi başka ülkelerle kıyasladığınızda dizi 
sektörü konusunda sizce nasıl bir yerde?
Teknik olarak iyi bir noktada. Dünya standartlarına da 
yaklaştığını düşünüyorum. Çok iyi dijital işlerimiz var; 
ama ana akım dizilerinin sürelerinden dolayı sıkıntıları 
var. Beş günde, yüz yirmi ila yüz otuz dakikalık bir hikâye 
anlatmanın çok zor olduğunun herkes bilincindedir herhalde. 

on dönemin öne çıkan isimlerinden biri 
olmak nasıl bir duygu? Bugünleri hayal 
etmiş miydiniz?
Yaptığım işin karşılığı olarak etrafımdan 
gördüğüm ilgi hoşuma gidiyor. Elbette ulaştığım 

nokta beni mutlu ediyor ama hayalimdeki noktaya ulaşmak 
için daha çok adım var. Kendi içimde tarttığımda sonuca 
ulaşmış değilim. Her adımımı başarılı şekilde atmaya ve 
işlemeye çalışıyorum.

Ekranda çoğu oyuncu kendini beğenmez ve 
eleştirir. Sizin bakış açınız nasıl, kendinizi 
izlemekten keyif alıyor musunuz?
Ben de çoğu meslektaşım gibi kendimi eleştiriyorum elbette; 
ama iyi bulduğum, keyif aldığım anlarda da kendimi 

Spor; kendimi iyi hissetmemi sağladığı 
için genel olarak güne başlarken ya 

da gün sonunda yaptığımda ruhsal ve 
fi ziksel olarak beni rahatlatıyor.

S



özel

ELBISE:GİGİİ'S 
KÜPE: MON REVE
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ELBİSE: GİGİİ'S 
KÜPE: MON REVE
AYAKKABI: ZARA

Ben de çoğu 
meslektaşım 
gibi kendimi 

eleştiriyorum 
elbette; ama iyi 

bulduğum, keyif 
aldığım anlarda da 
kendimi izlemekten 

alıkoymuyorum.



özel

ELBİSE: ILA
KÜPE: MON REVE



çıkıp başka çözüm yolları bularak kendini ifade etmeyi 
öğrenen, vazgeçmeyen ve vazgeçmeyi hiç sevmeyen bir 
karakter. 

Sporla ilgilenmeyi sevdiğinizi biliyoruz. Bu 
tutku nereden geliyor?
Beni yeni güne motive eden bir şey spor. Kendimi iyi 
hissetmemi sağladığı için genel olarak güne başlarken 
ya da gün sonu yaptığımda ruhsal ve fiziksel olarak 
beni rahatlatıyor.

Bundan on yıl sonraki Rabia’ya 
şöyle demek isterim: “Kendine iyi bak, 
sağlığını koru. Kavuştuğumuzda yine 

sarılalım olur mu? Küsme bana.”

Rabia’nın bir günü nasıl geçiyor?
Şu an Rabia’nın maalesef ki kendine çok ayırdığı bir zamanı 
yok set dışında.  Repo günlerimde genelde dinlenmeyi tercih 
ediyorum.

Star’da  yayımlanan “Duy Beni” dizisi ile oldukça 
ilgi gördünüz. Projede canlandırdığınız “Ekim” 
karakterini nasıl tanımlarsınız?
Ekim; derdi olan, bu dertlerini haykırmasına rağmen kimseye 
duyuramayan bir karakter. Dolayısıyla haykırmanın dışına 



özel

ELBİSE: MODNLIGHT BY VAKKORAMA
KÜPE: MON REVE
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Ev insanıyımdır. 
Konfor alanımın 

tamamı evime 
ve aileme ait 
diyebilirim.
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Yaza veda ederken soralım. Rabia Soytürk yaz 
insanı mı yoksa kış insanı mı?
Kesinlikle yaz insanıyım. 

Moda ve alışveriş, kadınların vazgeçilmezi. Siz de 
fresh tarzınız ile dikkat çekiyorsunuz, dolabınızın 
vazgeçilmezleri neler?
Sanırım, ben rahatına düşkün insanlardanım. Siyah elbise, tayt 
ve her renk tişört...

İşten arta kalan zamanınızda vakit geçirmekten 
en çok zevk aldığınız yer neresi, nerede huzur 
buluyorsunuz?

Ev insanıyımdır. Konfor alanımın tamamı evime ve aileme ait 
diyebilirim. 

Sizi cesaretlendiren ve hayat felsefesi 
edindiğiniz bir mottonuz var mı?
Senin hayallerin, senin hayatın. Sakın hayallerin için, sahip 
olduğun coşkundan vazgeçme.

Bundan on yıl sonraki Rabia’ya neler söylemek 
isterdiniz?
Kendine iyi bak, sağlığını koru. Kavuştuğumuzda yine 
sarılalım olur mu? Küsme bana.  

özel

Yaptığım işin karşılığı olarak 
etrafımdan gördüğüm ilgi hoşuma 

gidiyor. Elbette ulaştığım nokta 
beni mutlu ediyor.



ELBİSE: F.ILKK 
KÜPE: MON REVE



Raisa Vanessa 
Yerebatan’ı 
Salladı
Tasarımcı kardeşler Raisa ve 
Vanessa, adL için hazırladıkları 
Sonbahar-Kış 22-23 koleksiyonunu 
Yerebatan Sarnıcı’nda düzenlenen 
muhteşem bir defileyle tanıttı. 
Moda, iş, cemiyet ve sanat 
hayatından ünlü isimlerin katıldığı 
coşkulu defile beğeni topladı.

Raisa Vanessa’nın zamansız ve modern şıklığıyla adL’nin renkli 
kadınının buluştuğu yeni Sonbahar-Kış 22-23 koleksiyonu; 
davetliler arasında ünlü sanatçıların, iş insanlarının ve moda 
önderlerinin bulunduğu bir defileyle görücüye çıktı. Yerebatan 
Sarnıcı’nın masalsı ambiyansında gerçekleşen defile, adeta 
renklerin dansına dönüşerek konuklara keyifli anlar yaşattı. 

davet

RAISA SASON, ZEHRA IȘIK , VANESSA SASON

DEREN-DERİN TALU
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Raisa Vanessa 
Yerebatan’ı 
Salladı
Tasarımcı kardeşler Raisa ve 
Vanessa, adL için hazırladıkları 
Sonbahar-Kış 22-23 koleksiyonunu 
Yerebatan Sarnıcı’nda düzenlenen 
muhteşem bir defileyle tanıttı. 
Moda, iş, cemiyet ve sanat 
hayatından ünlü isimlerin katıldığı 
coşkulu defile beğeni topladı.

Raisa Vanessa’nın zamansız ve modern şıklığıyla adL’nin renkli 
kadınının buluştuğu yeni Sonbahar-Kış 22-23 koleksiyonu; 
davetliler arasında ünlü sanatçıların, iş insanlarının ve moda 
önderlerinin bulunduğu bir defileyle görücüye çıktı. Yerebatan 
Sarnıcı’nın masalsı ambiyansında gerçekleşen defile, adeta 
renklerin dansına dönüşerek konuklara keyifli anlar yaşattı. 

davet

RAISA SASON, ZEHRA IȘIK , VANESSA SASON

DEREN-DERİN TALU

BUKEY AYDIN MERT VİDİNLİ, MELODİ ELBİRLİLER MERT ASLAN

ÖZGE ULUSOY NAROD ÇETİNKAYA, MİNA SAYGI ELISABETH MASÖZLEM ADA ȘAHİN



Yeni Koku İçin 
Buluştular
Lüks parfüm markası Maison 
Francis Kurkdjian, yeni parfümünü 
İstanbul’daki özel bir davetle tanıttı. 
Markanın lansmanına iş ve cemiyet 
hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Parfüm dünyasının lüks markalarından Maison Francis Kurkdjian, 
724 isimli yeni kokusunu global lansman çerçevesinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen özel bir etkinlikle tanıttı. Markanın Türkiye 
Distribütörleri Birgül Ulucan Öztürk ve Gamze Ulucan’ın yanı 
sıra iş ve cemiyet dünyasının pek çok isminin katıldığı davetin ev 
sahipliğini marka CEO’su Marc Chaya yaptı. 

davet

BEGÜM KÜTÜK BİRGÜL ULUCAN ÖZTÜRK

MELODİ ELBİRLİLER TÜRKMEN

MARC CHAYA

GAMZE ULUCAN RÜYA BÜYÜKTETİK
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Başkentte
Benzersiz
Bir Yaşam

Alışveriş, eğitim-öğretim ve 
eğlence yerlerinin yer aldığı 
Çayyolu, Beytepe ve İncek 
lokasyonlarına yakınlığı ile 

Ankara’nın en çok değer artışının 
görüldüğü bölgede yer almaktadır.

Borsem Plus Gayrimenkul 
Yatırım Danışmanı

İlan No: 1043953391

SUAT BALASAR  
Tel:+90 532 744 23 63

Villamız; Çayyolu, Yeşil Barış 
Konakları’nda, açık yüzme havuzu, 
iki araçlık kapalı garaj, hobi çalışma 
alanları ile çeşitli meyve ağaçları ve 
bitki yetiştirme alanlarının yer aldığı 

2050 m2  mükemmel bir bahçe 
içerisindedir.

borsem
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İtalyan Sanatçı 
Ankara’da
Fotoğraf sanatçısı Sissa Micheli’nin 
eserlerinden oluşan sergi Atakule’de 
İtalya Büyükelçiliğinin katkılarıyla 
açıldı. Sergiye çok sayıda davetli ve 
yabancı misyon temsilcileri katıldı.

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği katkılarıyla açılan, İtalyan fotoğraf 
sanatçısı Sissa Micheli’nin sergisi Atakule’de sanatseverleri ağırladı. 
Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin açılış konuşmasını 
yaptığı etkinlikte İtalya’ya özgü çizgi roman temalı objeler de yer 
aldı. Doğa ve barış temalı fotoğrafların sergilendiğine dikkat çeken 
Marrapodi, böylesine değerli fotoğrafların sergilenmesine katkı 
sağladıkları için memnuniyet duyduklarını dile getirdi. 

davet

SISSA MICHELI

ÜLKÜ AYDENİZ, PINAR GÜRER

GIORGIO MARRAPODI, LORIANA MARRAPODI



İtalyan Büyükelçiliğinin katkılarıyla sanatseverleri 
ağırlayan Sissa Micheli’nin fotoğraf sergisinde 
davetliler, doğa ve barıș temalı eserleri 
inceleyerek ikramlar ve canlı müzik eșliğinde 
sanat dolu bir etkinlik geçirdi.

GIANMARCO MACCHIA, TUBA LÜLECİ ALAÇAM, HAKAN ALAÇAM

BERK-TUĞÇE AKTAN

ÖZLEM GÜL, SOPHİE GAUTHIER



Mutluluğa 
Ortak Oldular
Avukat Hazal Kayapınar ile Türkiye’nin 
köklü şirketlerinden biri olan Ankara Çelik 
Boru’nun üçüncü kuşak ortağı Berk Doğan, 
JW Marriott Otel’de düzenlenen oldukça şık 
bir düğün töreni ile dünyaevine girdi.
2018 yazında arkadaş ortamında tanışan Hazal Kayapınar ile Berk Doğan, 
2021 ağustosunda Kayapınar’ın evindeki yüz kişilik butik bir kutlama ile 
nişanlanmıştı. JW Marriott Otel’de gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren 
çiftin nikâh törenine akademisyen, iş insanları ve Kayapınar ile Doğan’ın 
yakınları katıldı. Davetlilerin temenni ve dileklerini kabul eden yeni evliler, 
balayı için kısa bir süreliğine Antalya’ya, ardından da Paris’e seyahat etti. 

düğün
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Nikâh șahitliğini 
Prof. Dr. Tevfik 
Fikret Eren ve 
çiftin yakınlarının 
yaptığı düğün 
töreniyle 
hayatlarını 
birleștiren Hazal 
ve Berk Doğan, 
balayı için Paris’i 
tercih etti.

YILMAZ-MERİÇ KAYAPINARMERT-HİLAL DOĞAN LEVENT-OYA DOĞAN

TALİP ÇANKIRI-CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI EMEL, FATİH TANRIKULU NALAN-ORDAN İLCAN



düğün

ARYA-LAL SU DOĞAN AYGEN-YAVUZ KIZILDELALİ OSMAN KAYAPINAR

ZEYNEP KAYSI-BEGÜM NAZ AKINCIGİZEM-TAYLAN ALTINTAȘ CEREN-ENİS ULUSOY
134



JW Marriott 
Otel’teki șık 
bir düğünle 
dünyaevine 
giren çiftin, nikâh 
törenine cemiyet 
hayatının tanınan 
isimleri ve iș 
insanları katıldı.

DİLEK- FERİT ULUDAĞ EZGİ AKTÜRK, REFİK KOYUNCU ÖZNUR-ERTUĞRUL ONAT

NURȘAH KAHRAMAN-ÖYKÜ KOÇ, SELEN MEȘE KUBİLAY ULUSOY ȘEHNAZ-OSMAN BAȘTAȘ

düğün

ARYA-LAL SU DOĞAN AYGEN-YAVUZ KIZILDELALİ OSMAN KAYAPINAR

ZEYNEP KAYSI-BEGÜM NAZ AKINCIGİZEM-TAYLAN ALTINTAȘ CEREN-ENİS ULUSOY



ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
1993 İstanbul doğumluyum. Yeditepe Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Giysi 
kiralama platformu olan Beluna’nın kurucusuyum.

Beluna’nın öyküsü ve kuruluş amacı nedir? 
Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? 
Üniversiteden mezun olduktan sonra kendi işimi kurmayı 
hedefledim. Hem modaya olan ilgim hem de aile mesleğimizin 
tekstil sektörü olmasından kaynaklı bu alanda bir fikir üretmek 
istiyordum. Çok hızlı değişim gösteren modaya ayak uydurmanın 
zorlaştığı bu dönemde hem bütçemizi koruyacak hem de farklı 
şıklıklar elde etmemizi sağlayacak bir kiralama platformu 
kurmak istedim. Biz kadınlar özellikle gideceğimiz bir özel 
davet için her zaman farklı modellerde ve markalarda kıyafetler 
satın alıyoruz. Günümüzde sosyal medyanın da kullanımının 
artmasıyla birlikte giydiğimiz bir elbiseyi bir daha tercih 
etmemeye başladık. Davet sonrasında kaldırıp dolabımızda 
eskimeye bırakıyoruz. Bu durumu çevremde de gözlemlemeye 
başladıktan sonra daha düşük bütçelerle farklı elbiseler 
giymemizi sağlayacak kiralama sistemini hayata geçirdim. 
Bizim en büyük amacımız kiralamanın yaygın hale gelmesi ve 
sürdürülebilir modaya destek vermek. Bunu ancak kıyafetlerin 
uzun süre kullanımı ile yapabiliriz. O yüzden kiralama sistemi 
sürdürülebilirlik için önemli bir adım. Biz Beluna’da, katılacağınız 
her türlü davet için farklı modellerde elbiseleri kiralama imkânı 
veriyoruz.  

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz?
Katılacağınız farklı konseptlerdeki etkinlikler için farklı 
seçenekler sunuyoruz. Düğün, nişan, mezuniyet gibi, 
hazırlanacağınız özel gecelerde tasarım ürünlere daha düşük 
bütçelerle erişebiliyorsunuz. Mağazamızda farklı kumaşlardan, 
dokulardan ve renklerden oluşan modellerimiz mevcut. Modayı 
sizler için yakından takip ediyor ve her hafta koleksiyonumuzu 
düzenliyor, yeni elbiseler ekliyoruz.

Beluna’da kiralama sistemi nasıl ilerliyor? 
Mağazamızdan veya web sitemiz üzerinden ürünlerimizi 
inceleyebilirsiniz. Beğendiğiniz kıyafet, giyeceğiniz tarihte 
müsaitse kiralama yapabilirsiniz. Seçeceğiniz ürünün 
müsaitlik durumunu ister web sitemizden ister bizlere 
ulaşarak öğrenebilirsiniz. Bizler seçmiş olduğunuz tarihte 
ürünü kuru temizlemesi yapılmış şekilde sizlere ulaştırıyoruz. 
Ürünü elinizde tutma süresi İstanbul için dört, şehir dışı için 
altı gündür. Kiralama sonrasında geri teslim etmeniz gereken 
tarihte ürünü dilerseniz mağazadan, dilerseniz kargo ile 
bizlere ulaştırabilirsiniz. Kuru temizleme Beluna’ya aittir. 
Bizim tek isteğimiz, kiraladığınız elbiseyle katıldığınız davette 
keyifli zaman geçirmeniz. Kiralama yaparak doğaya ve 
sürdürülebilirliğe destek olmanız bizleri çok mutlu ediyor.

Kiralamadan önce elbiseleri deneme imkânı veriyor 
musunuz?
Evet, Suadiye Bağdat Caddesi’nde bulunan mağazamızdan 
randevu alarak ürünlerimizi yakından görebilir ve 

Ö

Sürdürülebilir modayı temsil eden giysi 
kiralama platformu Beluna, modaseverlere 
yeni bir imkân sunuyor. Markanın kurucusu 
Begüm Beğendik Acımıș, kullanılan kiralama 

sistemini ve tüm merak edilenleri 
MAG okuyucuları için detaylarıyla anlatıyor.

Özel Davetlerde 
Beluna 

Yanınızda

röportaj
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Modayı sizler için yakından takip 
ediyor ve her hafta koleksiyonumuzu 

düzenliyor, yeni elbiseler ekliyoruz.

www.beluna.co belunaistanbul

deneyebilirsiniz. Randevu ile çalışmamızın sebebi kişiye özel hizmet 
veriyor olmamız. Randevu saatinde sadece size yardımcı oluyoruz. 
Beğendiğiniz elbisede tadilat gerekiyorsa geri dönüştürülebilecek 
şekilde size özel ayarlıyoruz. 

Beluna giyenleri nasıl tanımlarsınız?
Beluna kullanıcıları, katıldıkları davetlerde şüphesiz çok şık oluyorlar. 
Sürekli yenilenen koleksiyonumuzdan kiraladıkları elbise ile hem yeni 
sezon ürün giyinmiş oluyorlar hem de bütçelerini koruyorlar. Kiralama 
sistemi ile her davette farklı görünüyorlar. 

Gelecek planlarınızda ve hedeflerinizde neler var?
Beluna olarak öncelikli hedefimiz daha geniş kitlelere ulaşmak ve 
ürün çeşitliliğimizi arttırmak. Tüm kadınların, elbise kiralayarak, 
sürdürülebilir modanın bir parçası olmalarını sağlamak. Çok 
yakın zamanda gece kıyafetlerini tamamlayıcı aksesuarlar da 
koleksiyonumuza eklenecek. Aynı zamanda şu an üzerinde çalıştığımız 
bir konu var. Beluna’da gelinlerimize özel gelinlik kiralama imkânı 
sunmak istiyoruz. Herkesin daha bilinçli olmasını hedefliyoruz. 
Sadece bir kez giyeceği elbiseleri satın alıp dolaplarında bekletmeleri 
yerine kiralama yapmalarını ve çevreyi korumaya katkı sağlamalarını 
hedefliyoruz.  
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eykoz Restoran’ın geçmişinden, tarihinden 
bahseder misiniz?
Beykoz, kırk yılı aşkın süredir Türk ve Osmanlı 
mutfağını misafirlerine sunan ve bu işi layıkıyla 
yapma çabasında olan bir esnaf lokantasıdır. İlk 
şubesini Hoşdere’de esnaf lokantası konsepti ile, daha 
sonrasında Gölbaşı’nda et ve kebap restoranı olarak 

ve en son, Ümitköy’de ise esnaf lokantası konseptine farklı bir 
bakış açısı kazandırarak fine dining bir restoranla hizmete devam 
etmektedir. Anadolu’da birçok medeniyet yaşamış ve haliyle her 
medeniyet bir iz bırakmış. Bir ülkenin tarihi zengin olursa mutfağı 
da  zengin oluyor. Biz kendimizi, bu zenginlikleri yeni nesillere 
aktaran kültür yolculuğunda insanlarımızla buluşturan bir işletme 
olarak tanımlıyoruz. 

Menünüzü nasıl tanımlarsınız? İçerisinde neler var? 
Beykoz’u bugünlere taşıyan, yıllardır değişmeyen kalitesidir. 
Prensip olarak evimizdeki mutfağımızda kullanmayacağımız 
hiçbir ürünü işletmelerimizde de bulundurmamaktayız. Üzülerek 
ifade etmeliyim ki Türk mutfak kültürü gitgide unutulmaktadır. 
Bunun en büyük sebeplerinden birisi, gençlerimizin hızlı ve 
kolay yapılabilir ürünlere yönelmesidir. Günümüz şartlarında, 
insanların yoğun iş temposundan dolayı evde yemek yeme 
alışkanlığı değişmiştir. Ben, bu fermente ve işlenmiş hazır gıda 
tüketiminin artmış olmasını birçok hastalığın yaygınlaşmasındaki 
en büyük faktörlerden biri olarak düşünüyorum. Biz bu sebeple 
menümüzde kullandığımız tüm ürünlerin; mevsiminde iyi 
tarımla yetişen meyve ve sebzeler olmasına özen gösteriyor, bu 
doğrultuda ürünlerimizin tamamını küçük ve yerli üreticilerden 

B

Misafirlerine uzun yıllardır Türk ve Osmanlı mutfağı 
lezzetlerini sunan Beykoz, Ümitköy’deki yeni 

șubesiyle fine dining konseptinde hizmet veriyor.
 Firmanın ikinci kușak temsilcisi 

Bașak Emeni, restoranın geçmișine değinerek 
yeni șubelerindeki hizmetleri ve imza tabaklarını 

MAG Okurları için anlatıyor.

Fine Dining Konseptiyle

Beykoz

röportaj

BAȘAK EMENİ



temin ediyoruz. Bu şekilde hem yerel tarımı destekliyor hem de 
mutfağımızda, işlenmiş gıda kullanmadan yemeklerimizi yöresinden 
tabağınıza gelen bir lezzet yolculuğuyla siz değerli misafirlerimize 
Beykoz çatısı altında özenle sunuyoruz. Hoşdere ve Ümitköy 
şubelerimizde Türk mutfağının zengin çeşitliliği ve doğal pişirme 
yöntemlerine verdiğimiz önem doğrultusunda, misafirlerimizin 
yoğun talebi ile her gün öğlen ve akşam menülerimiz birbirinden 
farklılık gösterir. Ümitköy şubemizde ev yemeklerinin yanında 
çorba, sakatat çeşitleri, kebap, pide, lahmacun, zeytinyağlı soğuk 
mezelerimiz ve tatlılarımızı 7/24 misafirlerimize sunabilmekteyiz. 
Menümüz, çeşitliliği ile zengin olup her bütçeye uygun ve 
porsiyon yeterliliği ile doyurucudur. Kısacası Beykoz’un  menüsü; 
coğrafyamızdan, hatıralarımızdan ve geleneklerimizden yola çıkarak 
değerlerimizi koruyarak hazırlanmış bir menüdür. 

İmza tabaklarınız hangileri? Mutlaka denenmesini 
tavsiye ettiğiniz lezzetiniz nedir?
Beykoz menüsünün temel amacı; sağlık ve lezzetten ödün vermeden, 
misafirlerinin hem gözüne hem midesine hitap eden lezzetli yemekler 
sunmaktır. Böylece; sadece sunum odaklı, lezzetten uzak tabaklardan 
ziyade; damak tadını öne çıkaran ve kalitesiyle kendisinden 
bahsettiren bir Ankara markasıdır. Beykoz menüsünde bulunan 
tüm yemeklerimiz özenle seçilmiş temiz ürünler barındırdığı için 
menümüzün tamamına imza tabaklarımız diyebilirim. 

Beykoz’un tabii ki olmazsa olmazı diyebileceğimiz, Ümitköy Beykoz 
dışında hiçbir yerde içemeyecekleri Beykoz spesiyal çorbamızın 
kesinlikle denenmesini tavsiye ederiz. Doktorlarımızın da söylediği 
gibi “kemik gelişimi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi”  gibi 
faydaları ile çorbalarımız hem yetişkinler hem de çocuklarımız için 
şifa kaynağıdır. Her hafta sadece belli günlerde çıkan ve odunlu 
taş fırınımızda dokuz saatte pişen, Urfa’dan getirttiğimiz sade yağ 
ve aromatik meyvelerle tatlandırılan kuzu tandırımızı da tavsiye 
etmekteyiz. Haftanın belirli günleri çıkan tas kebabı, Ankara 
tava, şırdan dolma, çoban kavurma, dana roti ve Erzurum’un İspir 
ilçesinden getirttiğimiz kuru fasulyemiz de menümüzde en çok tercih 
edilen lezzetlerimiz arasındadır. Bunların dışında serpme kahvaltımız, 
çeşitliliği ve lezzeti bakımından sadece Ankara’da değil, Türkiye’de de 
iddialı ve mütevazı olmadığımız bir konudur. Kırk farklı çeşit içerikle 
ev yapımı reçellerimiz, kendi üretimimiz olan sıcak pide ve taze 
portakal suyu ile haftanın her günü hizmet vermekteyiz.

Ümitköy şubenizdeki yenilikler neler? İlerleyen 
zamanlarda ziyaretçilerinizi neler bekliyor?
Ümitköy Beykoz lokantamızın bir  gastronomi tesisi olduğu 
unutulmamalıdır. Ümitköy Beykoz; misafirlerine cadde 
gürültüsünden uzak, konforlu, dostlarınızla yemek yerken kaliteli 
sohbetler ve güzel anılar biriktirebileceğiniz bir ortam sunuyor. 
Ümitköy Beykoz öncelikle Türkiye’nin en başarılı mimarlarından 
Gökcan Bulut’un imzasını taşımaktadır. Gökcan Bey, esnaf 
lokantasından farklı bir tasarım ile fine dining bir restoran konsepti 
sunmuştur. Restoranımızda ağırladığımız tüm misafirlerimizin 
geribildirimlerini dikkate alarak ben ve ekip arkadaşlarım her zaman 
farklı ve yenilikçi düşüncelere açığız. Bunun dışında üç yüz kişilik 
kapasitemizle mimari açıdan çok hoş bir müstakil binada hizmet 
vermekteyiz. Özel gruplar ve toplantılar için ayrı VIP salonlarımız da 
mevcuttur.

Müşteri memnuniyeti noktasında birçok prensip 
izliyorsunuz. Bunları biraz anlatır mısınız?
Restoranlarımızı  işletirken, tüketici davranışları ve piyasa yapılarında 
yaşanan değişimlerle başarımızı devam ettirebilmek için müşteri 

memnuniyetini ve kalıcılığını artırmaya yönelik çalışmalar 
yürütmekteyiz. Bizim için Beykoz bir işletme değil evimizdir. 
Bu yüzden yıllardır misafirlerimizi güler yüzle kapıda karşılar 
ve her misafirimizle birebir ilgileniriz. Restoranlarımızda 
sunulan hizmet kalitesi düzeyi arttıkça müşteri memnuniyeti, 
müşterilerin işletmeyi tekrar tercih etme ve tavsiye etme 
eğilimleri artmaktadır. Ayrıca değişmeyen hizmet kalitesi 
müşterimizin bizi tercih etme kararlılığını getirir. Bizim için 
en iyi müşteri, eleştiri yapan müşteridir. Beykoz ailesi olarak 
müşterilerimizin eleştirilerine önem verir, bu eleştiriler 
doğrultusunda kalitemizi arttırmak için çalışmamıza devam 
ederiz. Son olarak; Beykoz lokantaları, iki yüz personeliyle, 
önceliğinin hizmet kalitesi ve bunu geliştirmek için daha çok 
müşteriye pozitif anlamda dokunması gerektiğinin farkında olan 
büyük bir ailedir. 



Yeni Yaşa 
Özel Parti
Başkentin başarılı Diş Hekimi 
Erce Beleçoğlu, yeni yaşını renkli bir 
doğum günü partisi ile karşıladı. Geç 
saatlere kadar süren partiye Erce 
Bey’in yakın dostları katıldı.

Yeni yaşını, yakınlarının katıldığı özel bir etkinlikle Vento Italiano 
Ristorante’de kutlayan Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, oldukça eğlenceli 
bir doğum günü geçirdi. Önce uzun bir masa oluşturarak yemek 
yiyen davetliler, Erce Bey’in mumları söndürmesinin ardından 
tebriklerini iletti. Müzik ve ikramlar eşliğinde sohbet eden Beleçoğlu 
ve konuklarının keyifli anları görülmeye değerdi. 

CENGİZ AYİDAĞA

GÖKÇE KILIÇ BURAK MAHİR MAHO 

davet

ȘEHNAZ SÖZEN

ERCE BELEÇOĞLU

SALİHA KAYA EMRE BAKIRERKAN YANIK 

Bașarılı Diș 
Hekimi Erce 
Beleçoğlu yeni 
yașını yakın 
dostlarının 
katıldığı özel bir 
partiyle kutladı.

ECE AKSOY KAAN AKSOY AYÇA AKSOY MAHO SARA KÖPRÜLÜ 
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SALİHA KAYA EMRE BAKIRERKAN YANIK 

Bașarılı Diș 
Hekimi Erce 
Beleçoğlu yeni 
yașını yakın 
dostlarının 
katıldığı özel bir 
partiyle kutladı.

ECE AKSOY KAAN AKSOY AYÇA AKSOY MAHO SARA KÖPRÜLÜ 



Diken Üstünde 
Bir Sergi
Leyla Emadi’nin “Diken Üstünde” 
sergisinin ön gösterimi, Akaretler’deki 
Vision Art Platform’da görücüye çıktı. 
Sergiye sanat ve cemiyet dünyasının 
ünlü isimleri yoğun ilgi gösterdi.

Vision Art Platform kurucusu Nisa Taşyar ev sahipliğindeki serginin 
konusu yüzleşme, idrak, kabullenme, arınma ve dönüşüm olarak 
planlandı. Bu konuda bir konuşma yapan sergi sahibi Leyla Emadi, 
“Bu sergi son yılarda kadınların diken üstünde olma halini ele 
alarak bir travmanın olumsuzluğunu dönüştürebilme adımlarını 
sorguluyor. Kadına yönelik şiddetin tırmanışa geçtiği ve korkunun 
hâkim olduğu bu ruh halinden bir nebze de olsa sıyrılabilme 
metotlarını araştırmak için yola çıktım.” açıklamalarında bulundu.  

davet

EBRU ȘALLI CENGİZ ABAZOĞLU

BUKET AYDIN ÖZGE ULUSOY

LEYLA EMADİ NİSA TAȘYAR
142
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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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u kez İstanbul’dayız. Fetihlere konu olmuş, tarih 
boyunca kıymetli kılınmış bir şehir. Öyle bir şehir 
ki burası, tüm şehirlerden ayrışarak nadideliğini 
korumuş. İçinde doğmayanlar için zor bir şehir. 
Eğer bir İstanbul firması olsaydık, emin olun böyle 
methiyeler düzmeyecektim, çünkü bir projeyi hayata 

geçirmek için Ankara gibi bir şehirden gidiyorsanız, dönüşümün 
farkında olursunuz. Geçmişi olan ve geleceğe gayet vizyoner bakan 
kuşak aktarımını tamamlamış Move İç Mimarlık A.Ş. olarak, 
Türkiye’nin en önemli markalarından Polipa A.Ş. için yapmış 
olduğumuz tasarımdan bahsedeceğim sizlere.

B
Batı’nın modernizmini Türk geçmișinin görkemiyle harmanlayarak, 

altın renkli detayların eklendiği proje, Polipa A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı 
Seyit Veral için fevkaladenin fevkinde bir tasarımdır...

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Her Şeyden Biraz

Polipa A.Ş. markasının ABD’de serüvenini tamamlamış kuşak temsilcisi 
ve sahibi Seyit Veral ile yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda 
anladığımız şey şuydu: Batı’nın bakış açısını ve Türk geçmişinin 
şaşaasını karıştırmamız gerekliydi. Muhteşem bir deniz manzarası 
olan mülk, işimizi kolaylaştırsa da karşımızdaki partnerimiz tanınmış 
bir marka ve kişiydi. Sadece fevkaladenin fevkinde olursak tam not 
alabilecektik. 

Hareketimize girişten başlamaya karar verdik; bu sebeple, modernize 
edilmiş tasarımıyla dikkat çeken bir karşılama alanı ilk hamlemiz oldu. 
Ve istediğimiz şıklık için altın renkli detaylar ekledik. 
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Tüm ıșık havuzlarımızı asimetrik 
yaparak modern bir șirket havası 

verirken, gold detaylar ekleyerek de 
marka namına modern ve kaliteli bir 
hizmet anlayıșı hissiyatı uyandırdık. 

Bizden istenen ince çizgi için, oldukça modern bir tasarımın 
üzerine ‘‘gold’’ eklemek yürek ister! Tüm ışık havuzlarımızı 
asimetrik yaparak modern bir şirket havası verirken, metal 
detaylar ekleyerek de marka namına modern ve kaliteli bir 
hizmet anlayışı hissiyatı uyandırdık. 

Dönüşümü zor olan alt kat için yine çılgınca bir fikir! 
Polipa markasının ürettikleri günlük hayatımızda 
kullandığımız her şeyde olsa da, sergilenmesi oldukça 
zor ve endüstriyel ürünler. “Neden olmasın? Bu ürünler 
de bizim mücevherimiz, o zaman sergileyelim.” dedik. Bu 
alanda kullandığımız iç bahçe, bodrumda olduğunuzu 
unuttururken, metal detaylar şık bir yerde, tavanda 
kullandığımız aynaysa oldukça ferah bir yerde olduğunuz 
hissini verdi.

Gelelim vizyonuyla bizlerin de ufkunu açan Seyit Veral  
Bey’in odasına... Burada bizi en çok zorlamış olan şey, Seyit 
Bey’in mütevazılığı olsa gerek. İnandığımız ve ikna ettiğimiz 
şey şuydu: “Sizin kişisel olarak kullandıklarınızı kaliteli, şık 
ve sade yapalım ama genel tasarım bizim.” Onay aldık. Kendi 
kullanım alanlarını daha fonksiyonel tasarlarken, odasının 
genel formunu başarıya endeksleyecek çizgilerle oluşturduk 
ve modern tasarımımıza ufak detaylar ekleyerek şık bir 
görüntü elde ettik.

Detaylı fotoğraflar ve videolar için Move İç Mimarlık sosyal 
medya mecralarını ve web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. 



dekorasyon

Oruçoğlu İnșaat Genel Müdürü Hicran Altınkaya Oruç, șirketin yeni projesi 
Garden InCity’nin tasarım așamalarıyla ilgili detayları, konseptlerini ve projede ele 

aldıkları önemli noktaları MAG Okurlarıyla paylașıyor. 

Ayrıcalıklı Özgür Yaşam Vaadi 
Garden InCity

ncelikle kendinizden biraz bahsederek 
başlar mısınız?
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
mezunuyum ve son altı yılı Oruçoğlu İnşaat olmak 
üzere, yirmi yıldır aktif iş hayatındayım. 

Oruçoğlu İnşaat, yirmi yıl önce mühendislik 
nosyonu ile kurulmuş bir inşaat firmasıdır. Kurucusu Tuğrul 
Oruç, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
mezunudur ve sektörde birçok firmanın kurucu ortaklığını 
yapmıştır, faaliyetlerinde imzası vardır. Firma kurulduğu günden 

Ö

HİCRAN ALTINKAYA ORUÇ

bu yana; prefabrik endüstriyel yapılar, konut ve ticari kapsamlar 
gibi inşaat sektöründe farklı alanlarda iki yüz bin metrekare 
üzerinde inşaat alanını başarı ile realize etmiştir. 

Garden InCity projesi nasıl ortaya çıktı? 
Motivasyonunuz neydi?
Pandemiyle birlikte insanlar evlerinde daha fazla vakit geçirmek 
durumunda kaldılar. Ev artık insanlar için sadece yaşam alanı 
olmaktan çıktı; hem çalışma alanı hem de keyif alanı oldu. Bu 
anlamda; daha geniş, ferah, ihtiyaçlara göre oda sayılarının arttığı, 
konfor alanlarının daha çok önem kazandığı evler lüks olmaktan 

çıktı, ihtiyaç haline geldi. Biz de bu süreçte sahip olduğumuz 
teknik bilgi, beceri ve deneyim ile bu ihtiyaca cevap vermek için 
Garden InCity projesine odaklandık.

Peki, projenin genel hatlarından biraz bahseder 
misiniz? 
Projemiz Beytepe Mahallesi’nde, Kanuni Sultan Süleyman 
Bulvarı’nda yer alıyor. Beytepe, Ankara’nın gayrimenkulde son 
yıllarda çok hızlı gelişen ve gelecek vadeden bir bölgesi. Projenin 
hemen yanında, yapımı halen süren Lodumlu Parkı projesi var. 
Üst kısmı ise rekreasyon alanı. Bu anlamda, konumu itibarıyla 
Garden InCity planında, şehrin merkezinde tüm olanaklardan 
faydalanırken doğa ile iç içe, nezih, sakin ve butik bir villa 
sitesinde yaşam imkânı var. Alt yapısı itibarıyla 6+2’ye kadar 
sünebilen beş yüz metrekarelik bir iç dizayna sahip tek tip on iki 
villadan oluşuyor. 

Garden InCity neler vadediyor? Sunduğu 
ayrıcalıklar neler?
Projeye başlamadan önce profesyonel bir kanalla, “Villa sahibi 
olmak isteyenlerin beklentileri nedir?” sorusuna yönelik bir pazar 
araştırması yaptık. Çıkan sonuçlara göre, istekleri optimumda 
sunmaya yönelik bir tasarım yapmaya çalıştık. 

Garden InCity, iki yüz elli metrekare yeşil alan, dört araçlık kapalı 
otopark, müstakil asansör, galerili yemek bölümü, kullanıcı 
ihtiyacına göre şekil alabilecek oda büyüklükleri ve sayıları, 
yaşamın aktif geçtiği alanlar ve mahrem alanların plan dahilinde 
kendi içlerinde organizasyonu ile kompakt, huzurlu ve ferah bir 
yaşam vadediyor. 

Bu projede dikkat ettiğiniz noktalar nelerdi?
Projede, tam müstakil konseptte ama butik sitede konforlu, 
güvenli ve özgür bir yaşam detaylarına dikkat edildi. Her bir villa 
kendi arsa payında diğerinden doğal bir parselasyonla ayrıldı, 
yaşamın aktif olduğu tüm alanlar dış cephelere yönlendirildi ve 
birbirini gören noktalarda mesafe dokuz metreye kadar açıldı. 

Projede, yatayda ferahlığı yakaladığımız gibi dikeyde de o ferahlığı 
kat yükseklikleri ile sağlamaya çalıştık. Üç metre üzerinde kat 
yüksekliği, villa çatı katında dört buçuk metreye kadar çıkıyor. 
Dış cephede eğimli kenetli çatı sistemi ile sağladığımız estetiği 

ve kaliteyi iç cephede yüksek tavan ferahlığı ile yaşam alanına 
kazandırdık. 

Birbirini kesmeyen duvarsız ferah yaşam alanı, tasarımı daha 
sınırsız bir alanda özgürce yaşama imkânı sundu. Bu anlamda; 
özgürlük, konfor ve güven proje tasarımının üç sacayağı olarak 
temel çıkış noktamız oldu.

Garden InCity ile hedeflediğiniz nedir? 
Garden InCity, butik ve kompakt ruhu olan, niş bir proje. Aslında 
hedefimiz bu ruhu görüp anlayabilen, kaliteli ve güzel insanlarla 
projeyi buluşturmak. Onların da hayallerindeki yuvayı, bu projede 
Oruçoğlu İnşaat kalite ve güvencesi ile onlara sunabilmek.  
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çıktı, ihtiyaç haline geldi. Biz de bu süreçte sahip olduğumuz 
teknik bilgi, beceri ve deneyim ile bu ihtiyaca cevap vermek için 
Garden InCity projesine odaklandık.

Peki, projenin genel hatlarından biraz bahseder 
misiniz? 
Projemiz Beytepe Mahallesi’nde, Kanuni Sultan Süleyman 
Bulvarı’nda yer alıyor. Beytepe, Ankara’nın gayrimenkulde son 
yıllarda çok hızlı gelişen ve gelecek vadeden bir bölgesi. Projenin 
hemen yanında, yapımı halen süren Lodumlu Parkı projesi var. 
Üst kısmı ise rekreasyon alanı. Bu anlamda, konumu itibarıyla 
Garden InCity planında, şehrin merkezinde tüm olanaklardan 
faydalanırken doğa ile iç içe, nezih, sakin ve butik bir villa 
sitesinde yaşam imkânı var. Alt yapısı itibarıyla 6+2’ye kadar 
sünebilen beş yüz metrekarelik bir iç dizayna sahip tek tip on iki 
villadan oluşuyor. 

Garden InCity neler vadediyor? Sunduğu 
ayrıcalıklar neler?
Projeye başlamadan önce profesyonel bir kanalla, “Villa sahibi 
olmak isteyenlerin beklentileri nedir?” sorusuna yönelik bir pazar 
araştırması yaptık. Çıkan sonuçlara göre, istekleri optimumda 
sunmaya yönelik bir tasarım yapmaya çalıştık. 

Garden InCity, iki yüz elli metrekare yeşil alan, dört araçlık kapalı 
otopark, müstakil asansör, galerili yemek bölümü, kullanıcı 
ihtiyacına göre şekil alabilecek oda büyüklükleri ve sayıları, 
yaşamın aktif geçtiği alanlar ve mahrem alanların plan dahilinde 
kendi içlerinde organizasyonu ile kompakt, huzurlu ve ferah bir 
yaşam vadediyor. 

Bu projede dikkat ettiğiniz noktalar nelerdi?
Projede, tam müstakil konseptte ama butik sitede konforlu, 
güvenli ve özgür bir yaşam detaylarına dikkat edildi. Her bir villa 
kendi arsa payında diğerinden doğal bir parselasyonla ayrıldı, 
yaşamın aktif olduğu tüm alanlar dış cephelere yönlendirildi ve 
birbirini gören noktalarda mesafe dokuz metreye kadar açıldı. 

Projede, yatayda ferahlığı yakaladığımız gibi dikeyde de o ferahlığı 
kat yükseklikleri ile sağlamaya çalıştık. Üç metre üzerinde kat 
yüksekliği, villa çatı katında dört buçuk metreye kadar çıkıyor. 
Dış cephede eğimli kenetli çatı sistemi ile sağladığımız estetiği 

ve kaliteyi iç cephede yüksek tavan ferahlığı ile yaşam alanına 
kazandırdık. 

Birbirini kesmeyen duvarsız ferah yaşam alanı, tasarımı daha 
sınırsız bir alanda özgürce yaşama imkânı sundu. Bu anlamda; 
özgürlük, konfor ve güven proje tasarımının üç sacayağı olarak 
temel çıkış noktamız oldu.

Garden InCity ile hedeflediğiniz nedir? 
Garden InCity, butik ve kompakt ruhu olan, niş bir proje. Aslında 
hedefimiz bu ruhu görüp anlayabilen, kaliteli ve güzel insanlarla 
projeyi buluşturmak. Onların da hayallerindeki yuvayı, bu projede 
Oruçoğlu İnşaat kalite ve güvencesi ile onlara sunabilmek.  



Artcode Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar Gökcan Bulut, yeni 
șubesini Ümitköy’de açan Beykoz Restoran’ın modernize 

edilmiș ve mekânın potansiyelini ortaya çıkaran konsept tasarımı 
hakkında bilgi veriyor.

İki Dönemin Sentezi
Beykoz
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ir projeyi başarılı kılan etmenlerden bir tanesinin, mekânın 
hikâyesini kullanıcısına yaşatarak oraya bir kimlik kazandırmak 
olduğu söylenebilir. Kullanıcının hissettiği duyguların, mekânın 
tamamlayıcısı olduğu düşünüldüğünde; markanın kimliğini yansıtan 
renk seçimleri, uygun mobilya ve aksesuar kullanımı, fonksiyonellik 
o mekâna dair ipuçları vererek bir bütünlük oluşturacaktır. 

Havalandırma sisteminden aydınlatmaya; ortam akustiğinden yerleşim 
planlamasına kadar tasarımda istenilenin verilmesi markanın devamlılığı için 
oldukça önemlidir.

Türk ve Osmanlı mutfağının seçkin lezzetlerini bir arada sunan Beykoz Restoran 
projesinde, aynı sentezin tasarım ve renk dilinde de vurgulanması amaçlandı. 

Modernize edilmiş yerel mutfak konseptinin bütünlüğünü sağlamak için 
geçmişte Osmanlı yemeklerinin sunulduğu tarihî referanslara sahip mekânlar 
araştırılıp tekrar güncel olarak yorumlandı. Mekânın potansiyelini ortaya 
çıkarırken, bu karardan vazgeçmeden modern malzemeleri Selçuklu motifiyle, 
yansıtıcı yüzeylerde yeniden yorumlayıp mekânın derinliği arttırılarak, markaya 
ait yeşil ton olgunlaştırıp hacimsel bütünlük hissettirildi. Geçiş alanlarındaki 
duvar ve zeminlerde elde edilen dinamizm, yerini kış bahçesine ve üst katta 
artan mahremiyet hissine, daha dingin hacimlere, mekânda bulunan şömineyle 
bırakması amaçlandı. 

Gündüz ve gece kullanımı önemli bir nokta olduğu için aydınlatma 
senaryolarında farklı armatürler bir arada kullanılarak gün boyu kullanım için 
hedeflenen mekân ruhuna olanak sağlandı. Sabah kullanımının yanı sıra gün 
bitiminde de yaratılmak istenen ambiyans, dış cephe giydirmelerinde modern 
imalat yöntemleriyle birleşip mekânın ait olduğu tarih güncel bir dille tekrar 
anımsatıldı. 

B
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Sanata olan ilgisinin hayal gücünü beslediğini belirten JFB Studio di Design 
kurucusu İç Mimar Jale Funda Berksoy; projelerinde izlediği yolu, tasarım 

anlayıșını detaylandırarak aktarıyor...

Mekânın Duygusuyla 
Şekillenen Projeler

JFB Studio di Design

dekorasyon

JALE FUNDA BERKSOY



ncelikle kendinizden biraz bahsederek 
başlar mısınız? 
1992’de Ankara’da doğdum. 2014 yılında 
Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı bölümünden mezun oldum. Aynı yıl 
İtalya’da tasarım eğitimi aldım. Mezun olduğum 

tarihten itibaren çeşitli projelerde tasarımcı ve kontrolör olarak 
yer aldım. Mesleğe ilk adımımı attığımda yapmak istediğim 
işin gerçekten bu olduğuna emin oldum. Tasarım yapmak ve 
beraberinde tasarladığınız mekânların hayata geçmesi çok 
büyük bir haz. Gerçekten işimi çok severek ve büyük bir aşk ile 
yapıyorum.

İç mimarlık ve sanatın kesiştiği noktalar nereler? 
Sanata olan ilginin bu mesleğe katkısı olduğunu 
düşünüyor musunuz?
Sanatın, yaşamla iç içe büyüyen bir estetik dil olduğunu 
düşünüyorum. Sanat; hayat ve insana dair tüm ifade biçimlerini 
yansıtabilir niteliktedir. İç mimarlık her kullanıcıya ve 
gereksinime uygun iç mekânlar tasarlarken içinde kültür ve 
sanatı mutlaka taşır. Tasarladığımız mekânların, estetiği de ön 
plana çıkararak, göze hitap eden eserler olduğunu düşünüyorum. 
Sanata olan ilgimin bakış açımı, hayal gücümü ve yaratıcılığımı 
beslediğine inanıyorum. Fabrikasyon olmayan özel üretimler, 
sanatsal objeler, aksesuarlar, tablo ve heykellerin mekânın ruhuna 
bambaşka bir değer kattığını düşünüyorum. 

Ö



Firmanızın kuruluşundan ve verdiğiniz 
hizmetlerden bahseder misiniz?
2014’te bireysel olarak başladığım tasarım yolculuğuna JFB 
Studio di Design adı altında kurumsal bir kimlikle devam 
ediyoruz. Firma olarak mottomuz “Kişiye özel tasarımları estetik 
açıdan çarpıcı çözümlerle birleştirerek, fonksiyonel mekânlar 
yaratmak”tır. Beni en çok heyecanlandıran nokta, kişilerin 
hayallerini tasarlayarak hayata geçiriyor olmamız. Tasarım 
sürecinden başlayarak; planlama, proje yönetimi, koordinasyon, 
danışmanlık, üretim ve uygulama konularını kapsayan geniş 
bir alanda hizmet sunmaktayız. Konut, ofis, ticari yapılar, kafe, 
restoran, otel gibi birçok alanda mimari tasarım, iç mekân 
tasarımı, konsept proje aşamasından başlayarak uygulama ve 
detay çizimleri, anahtar teslim uygulama projeleri, danışmanlık ve 
kontrolörlük hizmetleri vermekteyiz.

Bir projenizde mekân kurgusunu nasıl 
yapıyorsunuz? Projelerinizin sürecini anlatır 
mısınız?
Mekân, algılanan, tasarlanan ve yaşanan alan olarak 
tanımlanmaktadır. Mekânın biçimi ve sınırları insan duyuları, 
algısı ve hareketleri tarafından belirlenmektedir. Projelerimizde 
kurgu, mekânın duygusu ile şekillenerek beraberinde ihtiyaçlara 
cevap vermesi, kullanıcı konforu, fonksiyonellik, ekonomi, estetik, 
sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığıdır. Mekân; kullanım amacına 
ve kişilere göre hareketli, biçim değiştiren, başka mekânlara 
doğru hareket eden, akışkan ve dönüşen bir yapıda olmalıdır. 
Kavramsal değerlerle mimarın tasarladığı mekân kurgusu da 
yine deneyimleri ile şekillenir. Proje sürecine ilk aşamasından 
başlayarak danışanların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, 
tasarım ve tecrübemizi birleştirerek eşsiz mekânlar tasarlıyoruz.  
Yaptığımız görüşmeler ile konsept proje aşaması belirlenir. 
Akabinde projelendirme kısmına geçilir, bu aşamada kullanılacak 

tüm elemanlar ve materyallerin detaylı listesi çıkarılır, süreç 
belirlenir. Belirlenen doneler ile iki boyutlu teknik çizimler ve üç 
boyutlu görsel çizimlerle tasarım projesi oluşturulur. Projelendirilen 
tasarımın müşteri onayı ile, üretim ve uygulama aşamasına geçilir. 
Bu aşama için; uygulama çizimleri, kat, tavan, döşeme, tesisat, 
elektrik ve detaylı montaj planları hazırlanır. Malzeme, metraj, 
mobilya, aydınlatma listeleri çıkarılır. Bütün bu bilgiler ışığında 
üretim ve satın almalar gerçekleştirilerek uygulama, montaj kısmı 
tamamlanır. En sonunda yaşam alanlarını, değerli müşterilerimize 
teslim ederken onların memnuniyetleri ve mutlulukları bizim için 
paha biçilemez bir duygu bırakır.

Malzeme, aydınlatma, döşeme, aksesuar seçimini 
neye göre yapıyorsunuz?
Seçimlerimizi mekân ve tasarımın tarzı ile beraber, kullanım 
alanları ve fonksiyonları şekillendiriyor. Malzeme seçimleri 
mekânların karakterlerini yansıtır. Farklı projelerde aynı 
malzemeler seçilse bile, hangi malzemeden hangi oranda 
kullanıldığı, hangisinin daha baskın olduğu, yüzey bitişleri ve ne 
hissettirmek istediği ile ilgili olarak tamamen farklı projeler ortaya 
çıkabilir. Projelerimizde; yaşayan, doğadan ürünler tercih etmeye 
özen gösteriyoruz. Doğada karşılaşılan her nesnenin kendine 
özgü anlamı olduğu gibi, bu nesneler onları kullanan kişilerin 
ruhsal durumu ve kültür düzeylerine bağlı olarak farklı anlamlar 
taşımaktadır. Bu eşsiz deneyimi, tasarladığımız mekânlara taşımak 
çok anlamlı. Seçimlerimizde dikkat ettiğimiz diğer noktaları; 
ağırlık, dayanıklılık, akustik özellikler, mukavemet, aşınma 
durumu, görünüm, doku, renk, şekil, bakım, parlaklık, mekâna 
uyumu vb. olarak sıralayabiliriz.

Tasarlamaktan en keyif aldığınız yerler hangileri?
Her yeni tasarım, benim için yepyeni ve heyecan verici bir serüven 
oluyor. Hepsi farklı duygular uyandırırken, bir sınıflandırma 
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Firmanızın kuruluşundan ve verdiğiniz 
hizmetlerden bahseder misiniz?
2014’te bireysel olarak başladığım tasarım yolculuğuna JFB 
Studio di Design adı altında kurumsal bir kimlikle devam 
ediyoruz. Firma olarak mottomuz “Kişiye özel tasarımları estetik 
açıdan çarpıcı çözümlerle birleştirerek, fonksiyonel mekânlar 
yaratmak”tır. Beni en çok heyecanlandıran nokta, kişilerin 
hayallerini tasarlayarak hayata geçiriyor olmamız. Tasarım 
sürecinden başlayarak; planlama, proje yönetimi, koordinasyon, 
danışmanlık, üretim ve uygulama konularını kapsayan geniş 
bir alanda hizmet sunmaktayız. Konut, ofis, ticari yapılar, kafe, 
restoran, otel gibi birçok alanda mimari tasarım, iç mekân 
tasarımı, konsept proje aşamasından başlayarak uygulama ve 
detay çizimleri, anahtar teslim uygulama projeleri, danışmanlık ve 
kontrolörlük hizmetleri vermekteyiz.

Bir projenizde mekân kurgusunu nasıl 
yapıyorsunuz? Projelerinizin sürecini anlatır 
mısınız?
Mekân, algılanan, tasarlanan ve yaşanan alan olarak 
tanımlanmaktadır. Mekânın biçimi ve sınırları insan duyuları, 
algısı ve hareketleri tarafından belirlenmektedir. Projelerimizde 
kurgu, mekânın duygusu ile şekillenerek beraberinde ihtiyaçlara 
cevap vermesi, kullanıcı konforu, fonksiyonellik, ekonomi, estetik, 
sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığıdır. Mekân; kullanım amacına 
ve kişilere göre hareketli, biçim değiştiren, başka mekânlara 
doğru hareket eden, akışkan ve dönüşen bir yapıda olmalıdır. 
Kavramsal değerlerle mimarın tasarladığı mekân kurgusu da 
yine deneyimleri ile şekillenir. Proje sürecine ilk aşamasından 
başlayarak danışanların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, 
tasarım ve tecrübemizi birleştirerek eşsiz mekânlar tasarlıyoruz.  
Yaptığımız görüşmeler ile konsept proje aşaması belirlenir. 
Akabinde projelendirme kısmına geçilir, bu aşamada kullanılacak 

tüm elemanlar ve materyallerin detaylı listesi çıkarılır, süreç 
belirlenir. Belirlenen doneler ile iki boyutlu teknik çizimler ve üç 
boyutlu görsel çizimlerle tasarım projesi oluşturulur. Projelendirilen 
tasarımın müşteri onayı ile, üretim ve uygulama aşamasına geçilir. 
Bu aşama için; uygulama çizimleri, kat, tavan, döşeme, tesisat, 
elektrik ve detaylı montaj planları hazırlanır. Malzeme, metraj, 
mobilya, aydınlatma listeleri çıkarılır. Bütün bu bilgiler ışığında 
üretim ve satın almalar gerçekleştirilerek uygulama, montaj kısmı 
tamamlanır. En sonunda yaşam alanlarını, değerli müşterilerimize 
teslim ederken onların memnuniyetleri ve mutlulukları bizim için 
paha biçilemez bir duygu bırakır.

Malzeme, aydınlatma, döşeme, aksesuar seçimini 
neye göre yapıyorsunuz?
Seçimlerimizi mekân ve tasarımın tarzı ile beraber, kullanım 
alanları ve fonksiyonları şekillendiriyor. Malzeme seçimleri 
mekânların karakterlerini yansıtır. Farklı projelerde aynı 
malzemeler seçilse bile, hangi malzemeden hangi oranda 
kullanıldığı, hangisinin daha baskın olduğu, yüzey bitişleri ve ne 
hissettirmek istediği ile ilgili olarak tamamen farklı projeler ortaya 
çıkabilir. Projelerimizde; yaşayan, doğadan ürünler tercih etmeye 
özen gösteriyoruz. Doğada karşılaşılan her nesnenin kendine 
özgü anlamı olduğu gibi, bu nesneler onları kullanan kişilerin 
ruhsal durumu ve kültür düzeylerine bağlı olarak farklı anlamlar 
taşımaktadır. Bu eşsiz deneyimi, tasarladığımız mekânlara taşımak 
çok anlamlı. Seçimlerimizde dikkat ettiğimiz diğer noktaları; 
ağırlık, dayanıklılık, akustik özellikler, mukavemet, aşınma 
durumu, görünüm, doku, renk, şekil, bakım, parlaklık, mekâna 
uyumu vb. olarak sıralayabiliriz.

Tasarlamaktan en keyif aldığınız yerler hangileri?
Her yeni tasarım, benim için yepyeni ve heyecan verici bir serüven 
oluyor. Hepsi farklı duygular uyandırırken, bir sınıflandırma 
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yapmam gerekirse; insanların ortak yaşam alanları olan mekânları 
tasarlamak beni daha çok heyecanlandırmıştır. Yenilikçi, 
sürdürülebilir, özgür alanlar… Örneğin; bir otel, restoran, kafe, spor 
merkezi…

Bir mekânı tasarlarken yatırımı en çok nereye 
yapıyorsunuz?
Mekânlar tasarlanırken en çok dikkat edilmesi gereken 
nokta fonksiyonel ve sürdürülebilir olmasıdır. Mekânın işlevi, 
sirkülasyonu ve seçimler en çok üstünde durulması gerekilen diğer 
hususlar. En çok yatırım yaptığımız noktalar ise ürün ve malzeme 
kalitesi ile birlikte müşteri memnuniyetidir. 

Sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız 
çalışmalarınızda ağırlıklı olarak nötr tonlar 
kullandığınız görülüyor. Peki, siz tarzınızı nasıl 
tanımlıyorsunuz?
Tasarladığım mekânlarda huzuru ve güven duygusunu 
çağrıştıran, doğadan ilham alan doku ve renkler kullanmaya özen 
gösteriyorum. İnsanların yaşam alanlarında kendilerini huzurlu 
ve ait hissetmeleri tasarımlarımda önceliğimdir. Tarzımı “modern-
luxury” olarak tanımlayabilirim. Yeni projelerime baktığımda bu, 
yerini biraz daha çağdaş stile bırakıyor. Belirli bir kural veya norm 
barındırmadan modernlik ile birlikte hem şık hem de sıcak ve 
samimi mekânlar tasarlıyorum.

Gelecek dönem projelerinizde neler var?
Gelecek dönem projelerimizin içinde beni çok heyecanlandıran, 
doğa ile iç içe ve sürdürülebilir, bungalov konseptli bir otel projesi 
var. Bununla beraber Ankara Çayyolu’nda önemli bir konut projesi 
ve ticari bir ofis projesi için çalışmalara başladık. Son olarak, çok 
sevdiğim yerlerden biri olan Bodrum Yalıkavak’ta, tasarımını ve 
uygulamasını üstlendiğimiz yeni bir villa projesi de bizi bekliyor. 

jfbdesignart
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ofa Rhino’nun tarihinden bahseder 
misiniz? 
Pınar Durukan Canbaz: Sofa Rhino; kurucusu 
olan babam “Korkut Usta”nın meslekteki elli yılı 
aşkın deneyimi, kalitesi ve bu işe olan sevdası ile 
markalaşma yolunda olan, geçmişi eski ama ismi çok 
genç bir firmadır.  Üniversiteden mezun olduğumda 

Ankara’nın mobilya merkezi olan Siteler’deki atölyemizde iki sene 
çalışma fırsatı yakalamıştım. Bu zaman zarfında, Türkiye’nin önde 
gelen bir toptan mobilya mağazasına üretim yapmaya başlamıştık. 
Bu iş birliğinin, kurumsallaşma yolunda bize çok katkıları oldu. 
Perakende ve seçkin mobilya mağazalarına verdiğimiz hizmetlere 
toptan satış ve ihracatı da ekledik. 2000 yılında yaşanan ekonomik 
kriz ve getirdiği istikrarsızlık bizi küçülmeye ve kupon üretim 
alanında devam etmeye yöneltmişti. On yedi sene boyunca 
global bir firmada operasyon yöneticisi olarak çalıştıktan sonra, 
her zaman içimde ukde olan “Babamın işini sürdürmeliyim” 
düşüncesi bizi tekrar bir araya getirdi. Son bir senedir elli yılın 

getirdiği sorumluluğu layıkıyla taşıyabilmek, bizim için emek 
veren ekip arkadaşlarımıza daha güzel olanaklar sunabilmek 
için vizyonumuzu genişletmeye karar verdik. Sofa Rhino, bugüne 
kadar yaptığı gibi “koltuğun haute couture üretimi”ni arkasına 
alarak, proje uygulama, perakende satış ve ihracat alanlarında 
büyümek için çalışacaktır. 

Verdiğiniz hizmetler neler? Ürün yelpazeniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Yeni açtığımız showroom’umuzda “imalattan son kullanıcıya” 
konsepti ile değerli misafirlerimize hizmet vermek ilk sırada 
yer alıyor. Bunu bugüne kadar bize güvenen seçkin mimarlık 
ofislerinin otel veya yurt içi, yurt dışı villa “proje uygulama” 
işleri takip ediyor. Paralelde ülkemizin üretimdeki kalitesini 
gösterebilmek ve bunu ülkemiz için bir fırsata çevirebilmek adına 
ihracat olanakları yaratmak için çalışıyoruz. Hollanda, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Amerika’da villa projelerine hizmet verdik; 
bunlara yenilerini eklemek için gayret gösteriyoruz.

S
Meslekteki elli yılı așkın ustalığının ardından markalașma yolunda ilerleyen 

Sofa Rhino’nun kurucusu Korkut Durukan ve markanın yöneticisi 
Pınar Durukan Canbaz; yurt içi ve yurt dıșı projeleri için mobilya üretimi yaptıkları 
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ofa Rhino’nun tarihinden bahseder 
misiniz? 
Pınar Durukan Canbaz: Sofa Rhino; kurucusu 
olan babam “Korkut Usta”nın meslekteki elli yılı 
aşkın deneyimi, kalitesi ve bu işe olan sevdası ile 
markalaşma yolunda olan, geçmişi eski ama ismi çok 
genç bir firmadır.  Üniversiteden mezun olduğumda 

Ankara’nın mobilya merkezi olan Siteler’deki atölyemizde iki sene 
çalışma fırsatı yakalamıştım. Bu zaman zarfında, Türkiye’nin önde 
gelen bir toptan mobilya mağazasına üretim yapmaya başlamıştık. 
Bu iş birliğinin, kurumsallaşma yolunda bize çok katkıları oldu. 
Perakende ve seçkin mobilya mağazalarına verdiğimiz hizmetlere 
toptan satış ve ihracatı da ekledik. 2000 yılında yaşanan ekonomik 
kriz ve getirdiği istikrarsızlık bizi küçülmeye ve kupon üretim 
alanında devam etmeye yöneltmişti. On yedi sene boyunca 
global bir firmada operasyon yöneticisi olarak çalıştıktan sonra, 
her zaman içimde ukde olan “Babamın işini sürdürmeliyim” 
düşüncesi bizi tekrar bir araya getirdi. Son bir senedir elli yılın 

getirdiği sorumluluğu layıkıyla taşıyabilmek, bizim için emek 
veren ekip arkadaşlarımıza daha güzel olanaklar sunabilmek 
için vizyonumuzu genişletmeye karar verdik. Sofa Rhino, bugüne 
kadar yaptığı gibi “koltuğun haute couture üretimi”ni arkasına 
alarak, proje uygulama, perakende satış ve ihracat alanlarında 
büyümek için çalışacaktır. 

Verdiğiniz hizmetler neler? Ürün yelpazeniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Yeni açtığımız showroom’umuzda “imalattan son kullanıcıya” 
konsepti ile değerli misafirlerimize hizmet vermek ilk sırada 
yer alıyor. Bunu bugüne kadar bize güvenen seçkin mimarlık 
ofislerinin otel veya yurt içi, yurt dışı villa “proje uygulama” 
işleri takip ediyor. Paralelde ülkemizin üretimdeki kalitesini 
gösterebilmek ve bunu ülkemiz için bir fırsata çevirebilmek adına 
ihracat olanakları yaratmak için çalışıyoruz. Hollanda, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Amerika’da villa projelerine hizmet verdik; 
bunlara yenilerini eklemek için gayret gösteriyoruz.
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Uzmanlığımız hakiki deri veya kumaşlarla üst sınıf hareketli mobilyalar 
üretmek. Hakiki deri chesterfield koltuklar ürün yelpazemizin lokomotifi. 
Bunları, günümüz trendleri olan modern, farklı ölçülerde imal edilebilen 
modüler ve bağımsız parçalar takip ediyor.

Uzun yıllardır sektörde olmanın getirileri, avantajları 
nelerdir? Müşteri memnuniyeti noktasında neler 
yapıyorsunuz?
Yaptığımız işte en önemli nokta, referans üzerine yeni misafirlerimizin 
bize ulaşmasıdır. Kaliteden ödün vermeden uzun ömürlü üretim yapmak 
misafirlerimiz ile aramızda bağ kurmakta. Bu bağ kendimizi durmadan 
geliştirmemiz, standartlarımızdan ödün vermememiz için bizi motive 
ediyor. Müşteri memnuniyeti odak noktamız; bu sebeple siparişten 
teslimata kadar olan süreçlerde üretimimiz kendilerine her zaman 
açık. Her aşamada ürünlerini görebilir, fikir alışverişinde bulunabilirler. 
Misafirlerimizin mutlu ayrılması demek, bizim için işimizi layıkıyla 
tamamlamak demektir.

Tasarım çizginiz hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Koleksiyonlarınızı oluştururken hangi noktalara dikkat 
ediyorsunuz?
Misafirlerimizden gelen talepler, bu konuda bizi yönlendirmeye yardımcı 
oluyor. Yemek odası, sehpa ve aydınlatma gibi tamamlayıcı ürünlerdeki 
trendler koltuk ve kanepe seçimlerinde etkili. Bu bağlamda yenilikleri bir 
bütün olarak takip ediyor ve yeni tasarımlar yapıyoruz. Misafirlerimizin 
ilgi alanları, yaşam tarzları ve bunlara bağlı olarak yaptıkları seçimler 
bizim için arşiv niteliğinde. Bu arşiv bize zaman içinde tercihlerin ve 
ihtiyaçların nasıl şekillendiğini göstererek koleksiyonu oluşturuyor.

Bu sezonun trend renk ve ürünleri hangileri? 
Müşteri portföyümüzün çeşitliliği ile, son trendleri hem lokal hem global 
takip etme şansımız oluyor. Ülkemizde evde geçirilen vakitlerin artması 
ile modern kanepelerin, köşe takımlarının talebinde artış gözlemliyoruz. 
Bu ürünlere “zamansız” olarak adlandırdığımız hakiki deri chesterfield 
koltuklar eşlik ediyor. Kumaşlarda ürünün bazında gri/bej tonlarını farklı 
dokumada renkli yastıklar tamamlıyor. Kahverengi ve siyah hakiki deri 
her daim olduğu gibi sahnede. 
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Her yașta, her yeni konseptte ve her yeni 
ișverende kendini besleyerek geliștirdiğini 

belirten İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı 
Beyza Aksöz, kendi ismiyle kurduğu 
tasarım atölyesinde verdiği eğitim ve 

hizmetleri, projelerinde sanata dokunarak 
olușturduğu tasarımları ve dikkat ettiği 
konuları MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Beyza Aksöz 
Tasarım Atölyesi

dana’da 1980 yılında doğdum. 98 yılında TED 
Ankara Kolejinde lise eğitimini tamamladım. 
Liseyi bitirdiğimde bir yıl süreyle kaldığım 
Londra’da çeşitli tasarım ve küratörlük 
workshop’larına katıldım. 2005 yılında Bilkent 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü bitirdim.

Ankara’da Yüksek Mimar Ali Osman Öztürk’ün kurucusu 
olduğu “A Tasarım Mimarlık” ile çalışarak inşaat, şantiye 
tecrübelerimi tamamladım. Ardından dünyaca ünlü Mimar 
Eren Yorulmazer’in davetiyle İstanbul’a taşınarak, mimarlığın 
sanata dönüştüğü “Mazeron” adlı ofisinde çalıştım. 2011 
yılında Ankara’ya dönme kararı aldığımda artık tecrübelilik 
seviyesinde, kendimi bildiğim topraklarda yürüdüğüm 
hissi ve eminliğinde hissediyordum. Ankara’da uzun yıllar 
freelance olarak iç mimarlık yaparak kendi projelerimi 
tasarladım ve uyguladım. Dört yıl önce ise Ümitköy’de, ana 
cadde üzerindeki bir binanın çatı katında, her detayına 
kendimden hikâyeler işlediğim bir ofis yaptım. Ofisim aynı 
zamanda, teraslarına inşa ettiğim bahçelerinin yeşilinde, 
gökyüzünü izleyebildiğimiz bir sanat merkezi. Övünerek 
söyleyebilirim ki, enerjisi muazzam bir çalışma ortamımız ve 
kişilikleriyle, çıkardıkları işlerle, dostluklarıyla çok sevdiğim, 
harika bir ekibim var.

Beyza Aksöz Tasarım Atölyesi adını verdiğim ofisim iç 
mimarlık, tasarım, teknoloji, sanat ve zanaat alanında 
multidisipliner bir iş birliği ile faaliyet gösteren bir çalışma 
ortamıdır. Bunun için özellikle çabaladım, çünkü çağdaş 
Türk mimarlığının en önemli temsilcilerinden olan Doğan 
Hasol’un kitaplarından öğrendiğim ve çok etkilendiğim bir 
bilgi var: “Mimarlık, sanatın anasıdır”. 

A
BEYZA AKSÖZ

Tasarım atölyesi olarak; ülke içinde Ankara, İstanbul, Antalya, 
İzmir, Bodrum, Mersin, Adana gibi pek çok şehirde ve dünyada ABD, 
Hollanda, İngiltere, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün gibi çeşitli 
ülkelerde konutlar, restoranlar, kafeler, ofisler, mağazalar, spalar ve ürün 
tasarımları içeren onlarca projeye imza attık.

Tasarladığımız tüm projelerde ana prensip, bütünü oluşturan öğelerin 
müşterimize özel, benzersiz tasarımlar olmasıdır. Bu prensiple, 
aydınlatmalardan koltuklara, masalardan halılara ve objelere kadar 
tüm unsurlarımızı kendimiz tasarlarız. Kullanım amacı ne olursa olsun, 
tüm mekân tasarımlarında her aksesuarı, her ürünü o mekâna özgü, 
ünik olması hedefiyle tasarlar ve ürettiririm, çünkü mesleğimi yıllar 
içinde keşfetme yolculuğumda gördüm ki, her mekânın, kullanıcılarıyla 
birleşen kendi hikâyesini yansıttığınızda, baktığınız şey bir sanat 
eseridir. Bizimle çalışanların, bizi seçmelerinin karşılığında, yaşadıkları 
mekânlarda fark yaratmanın ve özel olmanın keyfine varmalarını 
istiyorum. Marka yaratma projelerinde ise mekân konsept tasarımından 
başlayarak, kartvizitten peçete tasarımına kadar tüm marka kimliği 
öğelerinin tasarım sorumluluğunu üstleniyoruz. Hemen her projemde 
bir sanatçıyla birlikte çalışırım. Yaptığımız işlerde özel heykeller, 
mozaikler, yağlı boya resimler, dioramalar gibi sanatın ve zanaatın 
pek çok çeşidini görebilirsiniz. Benim çalışmalarımda, projelerin 
fonksiyonelliği kadar sanatsal dili olmasına büyük bir özen gösterildiği 
mutlaka gözlemlenir. Tasarım konusunda kendimi çok yetiştirdiğimi 
ve her yeni konseptte, her yeni işverenle  ve hatta her yaş alışımda dahi, 
beslemeye devam ettiğimi söyleyebilirim. Tasarıma ek olarak; iç mimari 
projelendirme, danışmanlık, uygulama kontrolörlüğü ve anahtar teslim 
işler ile, makyajlama dediğimiz doğaçlama tadilatlar da yapıyoruz. 
Birçok sanatçı ile sanatseverleri buluşturduğumuz ve sanatın aktarma 
ve alma ilişkisi ile yayılmasına, sevenlerine ulaşmasına ev sahipliği 
yaptığımız atölyeler düzenliyoruz. Heykel, mozaik, seramik, yağlı boya 
atölyelerimiz var. Sanatçılarla sanatseverleri bir araya getirdiğimiz 
“akşam sohbetleri” düzenliyoruz. Katılanlara çok keyifli bir “rutine ara”, 
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aynı zamanda kültürel bir beslenme lezzeti sunmuş oluyoruz.
Bazen işler istediğim gibi gitmediğinde; Ankara’ya döndüğüm 2011 
yılındaki benden, bugünlerdeki kendime, kendi başıma devam edeceğim 
yolumda  inşa etmeyi arzuladığım kariyer planım için yazdığım notlara 
bakıyorum ve mesleğimi en başından beri ne kadar çok sevdiğimi, 
her dönem daha başka bir farkındalıkla ve bilinçle yeniden kendime 
hatırlatma fırsatı buluyorum. Bu sebeple söyleyebilirim ki şimdi size 
en sevdiğim ve en iyi bildiğimi düşündüğüm konudan bahsedeceğim. 
Mesleğimi iki kollu bir yapı olarak anlatabilirim, soyutta ve somuttaki 
tanımları olarak.

Soyutta; hayallerin çizgiye, çizgilerin plana, planların gerçeğe 
dönüştürüldüğü bir alandır. Tam olarak en güzel kısmı da bu. Var 
olmayanda yaşayıp, var olanda insanları yaşatmaktır. Yaratmanın 
verdiği keyfin yanında, keşifle birleşen bir duygudur. Hayal gücünün 
sınırlarını fark eder, ardından sınırsızlığa geçersiniz. Özetle, tasarım 
tam olarak, zaman ve mekân bilgisiyle donatılıp zamansızlık arzusuyla 
üretmektir. Mimari ise; hem yaşam şeklidir, hem yaşamı şekillendirendir. 
Merakla ve Ar-Ge ile, bitmek bilmeyen bir öğrenme, gelişim sürecidir. 
Aşkla yapıyorsanız, standarda razı olmazsınız, imkânsızı zorlarsınız ve 
başardığınız her an, bohçanıza biriktirdiğiniz olağanüstü deneyimlerdir. 
Somut ise; noktalar arasındaki bağlamsal bütünlüktür. İhtiyacın sanata 
dönüştüğü bilgidir, daldır. Tüm duygularının maddede vücut bulmuş 
halidir. Üstelik bu somut kısmın çok da güzel bir ödülü olur: Dünyaya 
kendinden bir iz bırakmanı sağlar ve bu aslında, uygarlığa bıraktığın 
imzandır. Tüm bunların üzerinde bir artısı da, kattığı vizyon ve 
yenilikçiliktir. Bakış açımızı tamamen değiştirip genişleten, entelektüel 
birikimdir.

Bu alana girdiğinizde, bu alanda çalıştığınızda sadece mimari ile, 
tasarım ile kalamazsınız. Her konuda gelişiminizi izlersiniz. Devamlı 
soyutu somuta aktarma deneyiminin içinde olmak, sihirli bir yolda 
yolculuğunuzu sürdürmek gibidir. Bu mesleği seçmiş olmam tesadüf değil, 
buna inanıyorum. Bende tezahür eden yaratımın şekillenip, renklenip, 
arzu edenleri mutlu etmesinin verdiği keyif ve huzur bambaşka.

Bir örnek vererek sonuca bağlayacağım. İki oğlum var, isimleri benim 
için özel: Asil Destan ve Arş Arhan. Onlara isimlerini verdikten çok yıllar 
sonra, atölyemizin duvarlarını sanatçı bir arkadaşımla resimlerken, çok 
sevdiğim ve ilham aldığım Göktürk yazı sembollerini de resmin içine 
katmak istedim. Birçok yazıtı araştırdım. Bir gün, oğullarımın isimlerinin 
geçtiği bir Göktürk yazıtı buldum: “Arş ile arzın ortasında aydınlık var, 
destanlar yazılan...”. Gök ve yerin arasına konulan aydınlık ile insan 
anlatılıyor. Hepimizin arzuladığı, olmaya gayret ettiği temiz, ışıl ışıl; esas 
ilhamın kaynağı olan Yaradan’ın, ruhundan üflediği varlık. Çocuklarımın 
dönüşmesini istediğim, aslında özlerinde olanı hatırlamalarını 
arzuladığım form. Manen ve madden tam olarak istediğimin gerçekleşmiş 
halini gördüğüm bir andır bu. On yıl öncesindeki niyet, hayal, soyuttaki 
yaratımın, on yıl sonra bir senaryo içinde ve zamanın geçmiş, şimdi, 
gelecek olarak öğretilmişliğinin çok ötesinde kendini gösterdiği bir 
an. Bahsettiğim sihir tam olarak bu. Soyut ile somutun ilişkisi, bizim 
zihnimizle olan ilişkimizle ortak sahada. Zaman ve mekân bilgisiyle 
donatıldığımız bir boyutta, zihnin zamansızlığı yaşatması. Bunu size, 
hayal ettiğini gerçeğe dönüştürmeye programlı bir zihin sağlayabilir 
ancak. Bu yüzden bu mesleği, devamlı hayal etmeyi beslemesini, 
devamlı hayalin gerçekleşmiş haline şahit olma durumunu yaşatmasını, 
yolculuğumu oyun alanına çevirmesini çok seviyorum. 

Bir süredir, genç meslektaşlarımıza işimizi bu ölçekte tanıtmak, mesleki 
sorunlarımızı çözebilmek ve yeni kuşaklara daha güzel şartlarda 
çalışmayı devredebilmek için İçmimarlar Odası Yönetim Kurulunda da 
görev alıyorum.  
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Kendi adıyla kurduğu firmasında, mimari ve iç mimaride prestijli özel konut 
projelerini onlara farklılık katarak hayata geçiren Sinem Necipoğlu, mimarlıktaki 
püf noktalarını geçmiș tasarımlarından ve ünlü mimarilerden örnekler vererek 

MAG Okurları için anlatıyor...

Bir Projeden Maksimum 
Verim Almak

Sinem Necipoğlu Mimarlık

SİNEM NECİPOĞLU

Mimarlıkta detayların ve bitișlerin 
önemli olduğunu unutmamak, her 

teknik bilgi ile fark yaratmanın hazzına 
varmak önemlidir. Bașarı, tecrübeler 

ile bașa çıkıp ders alındığında 
kendiliğinden gelecektir.

ncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
Sekiz yıldır mimarlık sektöründe faaliyet gösteriyorum. 
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 
bölümünden 2014 yılında mezun oldum. Sonrasında, 
İstanbul’un önde gelen firmalarının yüksek konutlu 
yapılarında şantiye uygulama ve denetiminde görev aldım. 
2018 yılında projelendirme ve tasarımını üstlendiğim 

kentsel dönüşüm projeleri ile kendi adımı taşıyan Sinem Necipoğlu 
Mimarlık tasarım ofisini kurdum. Mimari ve iç mimari olarak, 
prestijli özel konut projelerine farklılık katıyoruz, tasarımların hayata 
geçirilmesindeki gerçeklik ve ulaşılabilirlik unsurunu önemseyerek 
yeni projelere imza atmaya devam ediyoruz.

Bir mimar hangi yeteneklere sahip olmalı?
Mimarlık olarak genellemek yerine, profesyonel bağlamda ekibe 
katılacak kişi ve mesleğini önemseyen bir bireyin benzer özellikte 
olması gerekiyor. Yüksek enerjisi ile insan ilişkilerini kuvvetli tutmak 
ve sürdürülebilirlik, donanım sahibi olmak ve yetinmemek, bilgilerle 
güçlenmek gerekir. Ayrıca mimarlıkta detayların ve bitişlerin önemli 
olduğunu unutmamak, her teknik bilgi ile fark yaratmanın hazzına 
varmak önemlidir. Başarı, tecrübeler ile başa çıkıp ders alındığında 
kendiliğinden gelecektir.

Küçük bir alanı daha geniş ve ferah göstermek için neler 
yapılmalı?
Doğal ışığı en üst düzeye çıkarın ve mekânı geniş gösteren açık 
renkler tercih edin. Aynaların yansıması ile derinlik algısı yaratıp 
ürün seçimlerinde minimalist ilkesini baz alın, ton seçimlerinizi ise 
sıcaklıktan yana kullanın. Renk tercihleriniz enerjinizi belirlerken 
özellikle ürünlerin fonksiyonelliğini atlamamak gerekir.

Dünyada sizi en çok etkileyen mimari yapılardan birini 
anlatır mısınız? Sizde uyandırdığı hisler neler?
Paris’te bulunan Saint-Jacques Kulesi; dönemin koşulları ve gotik Roma 
döneminin karması olarak ortaya çıkan mimari ile birlikte, çarpıcı 
vitray ve heykelciğe sahip. Son seyahatimde sabahın erken saatlerinde 
veya alacakaranlıkta, karşısında kahve içerken aşağıdan gelen dramatik 
kulenin muhteşem manzaralarını izlemek, o dönemin inşasını 
düşünmek oldukça etkileyiciydi.

Bir projede sınırları zorlamak nedir? Geçmişten örnek 
vererek anlatır mısınız?
Sınırlarını optimum performansa dayalı zorlayan bir kişinin, neyi ne 
kadar zorlayıp başarılı kılması gerektiği konusunda farkındalığı artar 
ve bu, kendini tanımanın önemli bir adımıdır. Yapmış olduğumuz 
herhangi bir tasarımda veya çözüm odaklı bir yaklaşımda işten 
aldığımız tatmini maksimum seviyeye çıkartmak için bunu yaparız. 
İlgili projede bazen başarısız olsak dahi tekrar denemenin gücünü 
kullanmak ve süreci doğru yönetmek kendi sınırlarımı zorlamaktır.  

Ö

SAINT-JACQUES KULESİ
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2018 yılında projelendirme ve tasarımını üstlendiğim 

kentsel dönüşüm projeleri ile kendi adımı taşıyan Sinem Necipoğlu 
Mimarlık tasarım ofisini kurdum. Mimari ve iç mimari olarak, 
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Bir mimar hangi yeteneklere sahip olmalı?
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güçlenmek gerekir. Ayrıca mimarlıkta detayların ve bitişlerin önemli 
olduğunu unutmamak, her teknik bilgi ile fark yaratmanın hazzına 
varmak önemlidir. Başarı, tecrübeler ile başa çıkıp ders alındığında 
kendiliğinden gelecektir.

Küçük bir alanı daha geniş ve ferah göstermek için neler 
yapılmalı?
Doğal ışığı en üst düzeye çıkarın ve mekânı geniş gösteren açık 
renkler tercih edin. Aynaların yansıması ile derinlik algısı yaratıp 
ürün seçimlerinde minimalist ilkesini baz alın, ton seçimlerinizi ise 
sıcaklıktan yana kullanın. Renk tercihleriniz enerjinizi belirlerken 
özellikle ürünlerin fonksiyonelliğini atlamamak gerekir.

Dünyada sizi en çok etkileyen mimari yapılardan birini 
anlatır mısınız? Sizde uyandırdığı hisler neler?
Paris’te bulunan Saint-Jacques Kulesi; dönemin koşulları ve gotik Roma 
döneminin karması olarak ortaya çıkan mimari ile birlikte, çarpıcı 
vitray ve heykelciğe sahip. Son seyahatimde sabahın erken saatlerinde 
veya alacakaranlıkta, karşısında kahve içerken aşağıdan gelen dramatik 
kulenin muhteşem manzaralarını izlemek, o dönemin inşasını 
düşünmek oldukça etkileyiciydi.

Bir projede sınırları zorlamak nedir? Geçmişten örnek 
vererek anlatır mısınız?
Sınırlarını optimum performansa dayalı zorlayan bir kişinin, neyi ne 
kadar zorlayıp başarılı kılması gerektiği konusunda farkındalığı artar 
ve bu, kendini tanımanın önemli bir adımıdır. Yapmış olduğumuz 
herhangi bir tasarımda veya çözüm odaklı bir yaklaşımda işten 
aldığımız tatmini maksimum seviyeye çıkartmak için bunu yaparız. 
İlgili projede bazen başarısız olsak dahi tekrar denemenin gücünü 
kullanmak ve süreci doğru yönetmek kendi sınırlarımı zorlamaktır.  

Ö
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Öğrencilerden 
İtalya Elçiliğinde 
Tanıtım
İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, 
ODTÜ iş birliğiyle “İtalyan Tasarım 
Günü”nün altıncısını düzenledi. 
İtalyan tasarımının değerlerini 
dünya çapında tanıtmak amacıyla 
başlatılan bir girişim olan 
“SUSTAIN-IT” sergisine çok sayıda 
akademisyen, öğrenci, tasarımcı, 
mimar ve devlet kurumlarından 
yetkililer katıldı.

2022 yılı Ankara İtalyan Tasarım Elçisi Prof. Dr. Bahar Gedikli 
tarafından koordine edilen, İtalyan Tasarım Günü kapsamındaki 
“SUSTAIN-IT” sergisinde ODTÜ öğrencilerince gerçekleştirilen 
projelerin sunumu yapıldı. Çok sayıda akademisyen ve kurum 
yetkilisinin katıldığı etkinlikte İtalya Büyükelçisi Giorgio 
Marrapodi, öğrencilerin projelerini tanıttı. 

davet
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İnșaat mühendisleri Banu Karabay Çatalbaș ve Oktay Özenir tarafından 
kurulan Polyconart, tamamen el emeği kullanarak dekor ve aksesuar gruplarını 

olușturuyor. Markanın sosyal medya ve pazarlama kısmı ile ilgilenen Çatalbaș; bu 
alana yönelișlerini, üretimde izledikleri adımları ve gelecek planlarını

MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Kalbe Giden Yol
Polyconart

ncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunuyum. Denizli 
doğumluyum. Yirmi yıl boyunca Denizli Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde inşaat kontrol müdürü ve 
bölge müdür yardımcısı pozisyonlarında çalıştım. Yirmi 
yıllık kamu tecrübesinin ardından, üç inşaat mühendisi 

ve bir mimar olarak Polyconart markasını kurduk. Bununla birlikte   
e-ticaret işine adım attım. Çalışma partnerim Oktay Özenir de Denizli 
doğumlu ve İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği mezunu; yapı 
malzemeleri, yapı kimyasalları ve uygulayıcısı uzmanı. 

Ö O da yirmi yıllık mesleki tecrübeye sahip. Alanında oldukça 
deneyimli ve başarılı olan Oktay Bey, işin Ar-Ge ve imalat 
kısmında bulunurken ben ise sosyal medya ve pazarlama kısmı 
ile ilgilenmekteyim. 

Beton sanatına ne zaman yöneldiniz? Bu 
alanda yoğunlaşmaya karar vermenizdeki 
motivasyonunuz neydi?
Mesleki anlamda beton her zaman hayatımızın içinde aktif 
olarak var olan bir materyaldi. Bunu ürüne dönüştürme ve bir 
kimlik kazandırma fikri ise Oktay Bey kanalı ile oldu. 

Birkaç sene boyunca azimle yaptığı Ar-Ge çalışmalarının ardından 
birlikte yol almaya karar verdik. Motivasyonumuz, beton ile 
yapabileceğimizi düşündüğümüz bütün çıktıların hayaliydi tabii 
ki. Beton, doğru kullanabildiğiniz takdirde size güzel yanıtlar verir. 
Onunla hayalini kurduğunuz birçok şeyi yapabilirsiniz.

Ürün gruplarınız hakkında bilgi verir misiniz?
İlk olarak küçük ev aksesuarları, duvar kaplamaları ve banyo setleri 
ile başladık. Şu an tasarım ve modelleme aşamasında olan birçok 
planımız var. Bunların hepsi bizi oldukça heyecanlandırıyor. 

Üretim sürecinde hangi adımları takip ediyorsunuz? 
Kullandığınız malzemeden biraz bahseder misiniz?

Bir ürünün tasarımından modellemesine, kalıplarının 
oluşturulmasından beton dökümüne ve sonrasında pazarlanıp satışa 
sunulmasına kadar geçen süre içerisindeki üretim proseslerinin 
hepsini kendimiz yapıyoruz. Bütün bu süreçler teknik kadromuzun 
bilgi birikimi ve deneyimlerinin yanında üretimdeki takım 
arkadaşlarımızın bizzat el emeği ile gerçekleşiyor. Bütün işlemlerin 
hepsi tamamen el yapımıdır. 

Kullandığımız malzemeye gelince, temel olarak iki tip malzeme 
ile çalışıyoruz.  İlki; çimentoyu polymer bağlayıcılar ile birleştirip 
daha elastik, daha narin, daha ince kesitli ürünler elde edebiliyoruz. 
İkincisi ise çimentoyu, organik ve yarı organik atık maddeler ile 
birleştirip ısıya ve suya dayanıklı özel hafif betonlar üretebiliyoruz. 
Her iki betonda da doğal atıkları kullanabildiğimiz özel bir formül ile 
çalışıyoruz.

Satışlarınızı hangi platformlar üzerinden 
gerçekleştiriyorsunuz? Fiziki mağazanız var mı?
www.polyconart.com adresi başta olmak üzere Trendyol, Hepsi 
Burada ve Instagram üzerinden satışlarımız bulunmaktadır. 
Yakında başlayacak yurt dışı satışları ile ilgili hazırlıklarımız hızla 
devam ediyor. Şu an fiziki bir mağazamız yok; fakat kısa vadedeki 
planlarımız içerisinde onu da düşünmekteyiz.

Gelecek planlarınızda neler var? 
Betonu sanat ile birleştirerek ortaya çıkardığımız eserlerin 
özgür bir sanat görüsü içerisinde önemli bir yer kazanması asıl 
hedefimiz. Polyconart özgün, özgür, modern, sürdürülebilir, 
doğaya saygılı ve tamamen el yapımı ürünler sunuyor. Bu 
nedenle özel bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda 
çalışmalarımızı daha ileriye taşıma gayretindeyiz. Amacımız, 
mottomuzda da söylediğimiz gibi: 
“Sanat bazen beton kadar sert olsa bile kalbe giden bir yol açar. 
Polyconart, kalbinize yol açıp size ilham vermek için var.” 
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nahtar teslim olarak yapımına başladığımız 
projenin dış kabuğunda ve iç mimarisinde ahşap 
ve mermer gibi malzemeler, modern üslupla bir 
arada harmanlandı ve kullanılan malzeme diline 
uygun olarak mobilya tasarımı ve zengin aksesuar 
yelpazesiyle desteklendi. Villa, dubleks olarak ve 

tüm fonksiyonları karşılayacak şekilde çözümlendi ve yerleşimi 
gerçekleştirildi. E.O. evimiz; İzmir ilimizde, 360 m2 arsa içerisinde, 
200 m2 iki katlı konut alanı, 260 m2 peyzaj tasarımı ve özel otopark 
alanı olacak şekilde tasarlandı. Alt katta geniş ve lüks olarak 
tasarlanan bir yaşam alanı ve bu alandan açılan camlarla bezenen 
bir kış bahçesi; sıcak tonların kullanıldığı, modern kapaklarıyla 
U mutfak ve yemek alanı için tasarlanan cam alan; misafirler için 
cam kapaklı ve karşılıklı iki gömme dolap olacak şekilde vestiyer 
alanı ve bunun içerisinde gizli bir tuvalet alanı bulunmaktadır. 
Üst katımızda ise; ortak olarak kullanılacak modern banyo ve 
tuvalet tasarımı; gelen misafirlerin konaklayabileceği ferah ve 

geniş bir konuk odası; ailemizin çocukları için bir çocuk odası; ütü 
ve çamaşır işlerinin yapılacağı bir çamaşır odası; son olarak da, 
ahşabın harmanlanıp sıcak bir ortam oluşturması için tasarlandığı 
geniş ebeveyn yatak odası, bunun içerisinde ebeveynlerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte bir giyinme odası ve lüks 
olarak tasarlanan bir ebeveyn banyo ve tuvalet bulunmaktadır. 

Villamız, gündüz ve gece alanları olarak ikiye ayrıldı. Alt 
katımız, günlük kullanımlar için tamamen gündüz alanı olarak 
tasarlanırken üst katımız ise uyuma, dinlenme gibi fonksiyonların 
gerçekleştiği gece alanı olarak çözümlendi. Villamızın girişinde 
bizi geniş bir antre karşılamakta. Antrede duvar vurgusu olarak 
modern çıtalama işlemi uygulandı, çıtalama içerisine gömme ayna 
yerleştirildi; siyah metal ve beyaz mermerle harmanlanmış bir 
dresuar takımı kullanıldı. Merdiven basamaklarında ve zeminde 
siyah mermer tercih edildi. Merdiven duvarları üst kata kadar 
ahşap plakalar ve siyah metal çıtalarla desteklendi. Tavanlar, asma 

A
Oz kurucularından Mimar Okan Özkahraman; mimari kimliğinden iç mimari 
tasarımına ve dekorasyon tarzından mobilya, aksesuar tercihlerine kadar 

modernizmi ele alarak, fonksiyonel donanımları bir araya getirdikleri İzmir E.O. 
evinin tasarım detaylarını aktarıyor.

Çağdaş Bir Mimari Tasarım
Oz
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OKAN ÖZKAHRAMAN

tavan olarak tasarlandı ve merdiven tavanında sarkık, modern lambalar 
kullanıldı. Orta alanda giriş ve çıkışın rahat olabilmesi için vestiyer alanı 
oluşturuldu. Burada da tasarımlara uygun bir dille, karşılıklı olarak camlı 
gömme dolaplar yerleştirildi. Antrenin sağ tarafına salon ve sol tarafına 
ise mutfak yerleşimi yapıldı. Mutfağımıza baktığımızda; grinin hâkim 
olduğu lake kapaklar ile ahşap lambiri ve ahşap kapakların cam kapaklar 
ile desteklendiği mutfak dolapları tasarlandı. Yemek alanı için mutfaktan 
bahçeye doğru çıkma yapılıp camlarla desteklenerek cam tavanlı bir alan 
oluşturuldu. Burada dikdörtgen bir yemek masası kullanıldı. Yaşam alanında; 
mermer ve siyah ahşabın kullanıldığı bir TV ünitesi tasarlandı. Modern ve 
konforlu, gri bir L koltuk tercih edildi. Bunlara ek olarak, yemek alanı için 
ünitede kullanılan mermerin türüyle birebir aynı olan bir yemek masası ve 
bu tasarımı tamamlayacak sandalyeler ile ahşap kapaklı konsol kullanıldı. 
Konsolun üstü aksesuarlarla donatılıp yağlı boya tabloları ile desteklendi. 
Ayrıca yaşam alanına giriş kısmında, cam ve siyah metalle oluşturulmuş 
şık bir kitaplık tercih edildi. Zeminde açık renk Macar kesim lamine parke 
kullanılarak tasarım bütünleştirildi. Tavanda üç katmanlı asma tavan 
tasarlandı, oturma alanı ve yemek alanı için iki ayrı sarkık lamba kullanıldı. 
Yaşam alanından açılan kış bahçesinde ise cam paneller ve cam tavan 
kullanıldı. Mobilya olarak ahşap esaslı L koltuk, yuvarlak cam ahşap masa ve 
bunu destekleyen tel siyah sandalyeler kullanıldı. 

Üst katımızda bizi geniş bir hol karşılamakta. Orta alana, bütün ailenin 
ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte, donanımlı banyo 
ile tuvalet yerleşimi ve tasarımı gerçekleştirildi. Karşısına ise çamaşır 
odası konumlandırıldı. Sağ bölüme, çocuk ve misafir için oda yerleşimleri 
yapılarak ebeveyn yatak odasından ayrışması sağlandı. Bu sayede mahremiyet 
problemleri ortadan kaldırıldı. Sol bölümde bulunan ebeveyn yatak odamıza 
baktığımızda; girişte bizi ahşap panellerle ayrıştırdığımız mermer makyaj 
alanı karşılamakta. Makyaj alanında LED aydınlatmalar tercih edildi. 
Yatak bölümünde ise ahşap lambiri kullanıldı ve duvarlar soyut tablolarla 
desteklendi. Komodin üstlerinde sarkık modern lambalar kullanıldı. 
Tavanda da aynı şekilde siyah sarkık avize tercih edildi. Yatak bölümünden 
giyinme odası ve banyoya geçiş için gizli hol tasarlandı. Giyinme odası LED 
aydınlatmalı, siyah lake kapaklı, U biçiminde cam dolaplarla desteklendi. 
Tavanda lineer aydınlatmalar tercih edildi. Ebeveyn banyosunda ise; duvarlar 
dikdörtgen siyah seramik karolarla bezenmiş olup beyaz mermer lavabo ve 
lavabo altında soft yeşil çekmeceli dolap ile bütünleşik tasarım oluşturuldu. 
Ayrıca dikdörtgen ayna ve siyah, sarkık lambalar da tasarıma dahil edildi. 
Villa A’dan Z’ye çağdaş mimari tasarım diliyle ele alınıp doğayla iç içe 
olacak şekilde, modernlik ön planda tutularak, yalın ve fonksiyonel bir dille 
oluşturuldu.  
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kullanılarak tasarım bütünleştirildi. Tavanda üç katmanlı asma tavan 
tasarlandı, oturma alanı ve yemek alanı için iki ayrı sarkık lamba kullanıldı. 
Yaşam alanından açılan kış bahçesinde ise cam paneller ve cam tavan 
kullanıldı. Mobilya olarak ahşap esaslı L koltuk, yuvarlak cam ahşap masa ve 
bunu destekleyen tel siyah sandalyeler kullanıldı. 

Üst katımızda bizi geniş bir hol karşılamakta. Orta alana, bütün ailenin 
ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte, donanımlı banyo 
ile tuvalet yerleşimi ve tasarımı gerçekleştirildi. Karşısına ise çamaşır 
odası konumlandırıldı. Sağ bölüme, çocuk ve misafir için oda yerleşimleri 
yapılarak ebeveyn yatak odasından ayrışması sağlandı. Bu sayede mahremiyet 
problemleri ortadan kaldırıldı. Sol bölümde bulunan ebeveyn yatak odamıza 
baktığımızda; girişte bizi ahşap panellerle ayrıştırdığımız mermer makyaj 
alanı karşılamakta. Makyaj alanında LED aydınlatmalar tercih edildi. 
Yatak bölümünde ise ahşap lambiri kullanıldı ve duvarlar soyut tablolarla 
desteklendi. Komodin üstlerinde sarkık modern lambalar kullanıldı. 
Tavanda da aynı şekilde siyah sarkık avize tercih edildi. Yatak bölümünden 
giyinme odası ve banyoya geçiş için gizli hol tasarlandı. Giyinme odası LED 
aydınlatmalı, siyah lake kapaklı, U biçiminde cam dolaplarla desteklendi. 
Tavanda lineer aydınlatmalar tercih edildi. Ebeveyn banyosunda ise; duvarlar 
dikdörtgen siyah seramik karolarla bezenmiş olup beyaz mermer lavabo ve 
lavabo altında soft yeşil çekmeceli dolap ile bütünleşik tasarım oluşturuldu. 
Ayrıca dikdörtgen ayna ve siyah, sarkık lambalar da tasarıma dahil edildi. 
Villa A’dan Z’ye çağdaş mimari tasarım diliyle ele alınıp doğayla iç içe 
olacak şekilde, modernlik ön planda tutularak, yalın ve fonksiyonel bir dille 
oluşturuldu.  



Yatak odasının eğlenceli 
ve romantik tasarımı; farklı 
duvar giydirmeleri, gizli LED 
ıșıklar ile olușturulan loș 
aydınlatması ve modüler olarak 
tasarlanmıș farklı malzemelerin  
bütünleștiği makyaj ünitesi ile 
zenginleștirildi. Makyaj ünite 
önünde kullanılan dekoratif puf 
ve yatak örtüsü Missoni Home 
ürünlerinden kullanıldı. 

Salonda kullanılan TV önü 
L koltuk ve kahve köșesindeki tekli 
koltuklar, ENNE mobilya imzalı olup 
uygun kumaș seçimleri ile tasarımla 
bütünleștirildi. TV ünitesi, kahve 
köșesi ve bar alanında bulunan 
diğer mobilyalar, Aksoline Mimarlık 
özel üretimidir. Bir duvarı bar görevi 
üstlenen salon, önündeki servis 
standı ve oturma alanı ile keyifl i 
ve eğlenceli vakit geçirilebilen bir 
alana dönüștü.



Aksoline Mimarlık imzalı, Beysukent bölgesinde 
bulunan 3+1 konut projesi; modern mimari 
çizgisinde yumușak renk geçișleri ile sadelikten 
uzaklașmadan tasarlandı. 

Genel olarak konforun ön planda tutulduğu 
projede, aynı mekândaki kullanım alanları kendi 
içerisinde fark yaratacak ve aynı zamanda  
tasarım bütünlüğü olușturacak șekilde hazırlandı. 
Traverten mermer ve doğal ahșabın ağırlıklı 
olarak kullandığı  alanlarda malzeme kalitesi üst 
seviyede, özenle seçilerek uygulandı. 

Modern Mimari 
Yumușak 
Renk Geçișleri
ve Sadelik

İÇ MİMAR YAĞMUR AKALIN AKSOY

Tel: +90 532 488 57 88 
www.aksolinemimarlik.com - info@aksolinemimarlik.com

aksoline_mimarlik

Giyinme dolaplarının iç düzeni, ev sahiplerinin kișisel kullanımlarına özel olarak 
tasarlanmıș olup cam kapakları ile hem kullanıșlı hem de camın verdiği șeffafl ık 
ile mağaza șıklığını yansıtmaktadır.  



ncelikle kendinizden ve Beluga İç 
Mimarlık’tan biraz bahseder misiniz?
1976 yılında Ankara’da doğdum. 1999 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun 
oldum. Ankara’da, önemli bir firmada, mesleğin 
pratiğini öğrendikten sonra, on yıl sürecek bir 

ortaklık kurarak, ilk firmamı açtım. Ev, ofis, güzellik salonları, 
sağlıklı yaşam kompleksleri ve kontrol merkezleri yaptıktan 
sonra 2013 yılında kendi firmam olan Beluga İç Mimarlık 
firmasını kurdum.  Kısa sürede, Türkiye tasarım camiasında, 
adından söz ettiren bir firma haline geldik. İş ahlakı, tasarım 
çizgisi ve kaliteden ödün vermeden, Türkiye ve yurt dışında, sahne 
tasarımı, restoranlar, kontrol odası, kriz masası, spor merkezi, ofis, 
muayenehane, otel ve ev tasarımları konusunda pek çok önemli 
çalışmaya imza attık ve halen çalışmalarımıza büyük bir istekle 
devam etmekteyiz.

Beluga ismi nereden geliyor? 
Ben su altı aşığıyım. Kendimi bildim bileli okyanusların 
derinlerinde, binlerce, milyonlarca canlı olması ve o gizemli 
atmosfer hep çok ilgimi çekmiştir. Hatta çocukluğumdan beri 
çizim yeteneğim olduğu için, defter kenarlarına su altı canlılarını 
resmederdim. Hemen her su altı canlısını araştırır, okurdum. Bu ilgi 
gün geçtikçe büyüdü tabii ve doğal olarak, iç mimarlık firmamın 
kurumsal kimlik çalışmalarını yaparken çıkış noktamız, aynı 
zamanda hobim de olan su altı dünyası oldu. Daha spesifik olarak 
bir balina türü olan Beluga’dan esinlendik. Beluga’nın yalınlığı, 
sadeliği, detaycılığı ve yaşam tarzı, hayat felsefemle ve tasarım 
çizgimle de örtüştüğü için ilham kaynağım oldu.  Logomuzda, 
Beluga’nın kuyruğunu öne çıkartmamızın sebebi ise kuyruğun 
yön verici bir işlevinin olması. Bu anlamda biz de Beluga İç 
Mimarlık olarak, müşterilerimizin hayal ettikleri soyut mekânları 
gerçekleştirmelerinde onlara yön vermeyi ve gerçekleştirmeyi 
düstur edindik.  

Ö

Yıllar boyu kalite, tasarım çizgisi ve iș ahlakından ödün vermeyen Beluga 
İç Mimarlık’ın kurucusu Ergün Yıldırım; Ankara’da on sekizinci yüzyıl Fransa’sını 

yașatan L’avare Sahne ve L’avare Sokak projelerinin detaylarını 
MAG Okurları için paylașıyor...

Mekânda Fransız Esintiler
Beluga İç Mimarlık 
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L’avare Sahne’den sonra L’avare Sokak projesini 
de tamamladınız. Proje hakkında kısa bir bilgi verir 
misiniz?
L’avare Sahne; eğlence sektöründe, “Dinner Theater” formatının 
Ankara ve Türkiye’deki ilk örneklerindendir. Konsepti 
geliştirirken, Fransız komedi dükkanlarından esinlendik. Mekân, 
2016 mayıs ayında faaliyete geçti. L’avare Sokak projesi ise bundan 
tam iki sene sonra, L’avare Sahne’nin devamı niteliğinde ama 
bambaşka bir konsept ile yaratıldı. Yaratım sürecinde, mekâna 
gelen insanların, adeta bir tiyatro metni okurmuş gibi, bu mekânı 
deneyimlemesi amaçlandı. Dinner Theater kavramının odağında 
“tiyatro” olduğu için, dramatik metinlerdeki, “serim, düğüm, 
çözüm” tekniği, tasarım kurgusunun omurgasını oluşturdu. Yer 
yer görsel ikonlarla, yer yer işitsel yollarla kullanıcıların mekân 
içindeki her bir tasarım unsurunu, sanki mekânın ve mekânda 
izlediği oyunun bir parçasıymış gibi deneyimlemesine olanak 
sağlandı. Bu fırsatla, Ankaralılara bir de müjde vereyim: L’avare 
Sahne ve L’avare Sokak’tan sonra, bundan bir sene önce projesine 
başladığımız, L’avare Alice’in de uygulama sürecinin sonuna 
yaklaştık. Şunu söylemeliyim ki bu projeler, Ankara ve Türkiye 
bağlamında öncü projeler olup, benzer işlevlerde mekânlar için 
kılavuz niteliği taşıyacaktır. 

Mekânın tasarımında ilham aldığınız noktalar 
nelerdi? Nasıl bir atmosfer yaratmak istediniz?
L’avare Sokak’ın konsept tasarımları, “sahneyi sokağa taşımak” 
fikrinden yola çıkarak filizlendi ve 1645-1895 Paris sokaklarını 
bir mekâna sığdırma hayaliyle gelişti. Tüm Paris’i ve iki yüz elli 
yıllık bir dönemi, iki yüz m2de yaşatmak ve hissettirmek kolay 
olmayacağı için, bazı sembolik yapılar (geleneksel Fransız evleri, 
terzi, pastane, şarap evi, kitap dükkanı ve ünlü Palais Garnier 
binası), mekân ve metrajlara uygun bir şekilde tasarlanarak 
uygulandı. L’avare Sokak’ta sahne, sokak kültürünü yansıtmak 
adına dairesel formda düşünüldü. Yaratmak istediğimiz temaya 
göre, mekâna girildiği anda, misafirleri, psikolojik olarak iç mekân 
kurgusuna hazırlamayı amaçladık. Bunu, girişte kullanıcıları 
karşılayan ikonlarla elde ettik. Şüphesiz, bir mekâna girince ilk 
olarak atmosferinden etkilenirsiniz. Bu açıdan, daha girişten 
itibaren bu etkiyi ve ilgiyi yaratmaya çalıştık. İçeri girildiğinde 
ise Ankara’nın şehir yapısından uzaklaşıp, adeta bir Fransız 
sokağında sergilenen bir oyun izleniyormuş hissi yaratmayı 
hedefledik. Takdir edersiniz ki sokak-sahne ilişkisini kurmak, 
boyutsal açıdan zorlayıcıydı. Bu sorunu gökyüzü metaforu 
ile destekledik. Işığı doğru kullanarak gökyüzü kurgusunun 
gerçekçiliğini artırdık ve kullanıcıların daha ferah bir deneyim 
yaşamalarını sağladık. Işık, bizim tasarımlarımızda çok önemli 
bir yer tutuyor, çünkü doğru ve yerinde kullanıldığında, her 
mekânda istediğiniz atmosferi yaratabilirsiniz. 

Burada, müşterinizin isteklerini kendi anlayışınızla 
nasıl birleştirdiniz?
Bir tasarımcının zorlandığı bir konudur, müşterinin isteklerini 
özümseyip anlamlandırmak. Biz bu konuda şanslıydık, çünkü 
müşterimiz bize hayallerindeki mekânı ve kurguyu anlattığında, 
aynı heyecanı paylaşabildik. Aramızdaki iletişimin sağlıklı 
olması ve verimli toplantılar sonucunda iki taraf için de aynı 
dil konuşulur oldu. Müşterimizin tiyatrocu-yönetmen olması 
ve çocukluk hayali olan “kendine ait bir sahne” fikri uzun yıllar 
plan yapmasına neden olmuştu. Bu planlar ve hayaller, konsepti 
geliştirmemiz adına bize sağlıklı ipuçları verdi. Müşteriyi doğru 
şekilde algılayıp tüm isteklerini fazlasıyla geliştirerek konsepti ve 
tasarımları uygulamaya geçtik. 

Projenizde tasarıma nereden başladınız? Nelere ihtiyaç 
duydunuz?
Bir restoranda konsept ve atmosfer kadar önemli bir diğer konu 
da fonksiyondur. Mekanik, elektrik ve mutfak projesinin kusursuz 
planlanması konseptin sunumu, yaşanması ve sürekliliği için hayati 
önem arz eder. Bundan dolayı konsept gelişimini diğer fonksiyonlarla 
eş zamanlı olarak yürüttük. 

Tiyatro ve sahne tasarımlarında en önemli nokta nedir? 
Sahnedeki sesin mekânın her noktasına ulaşması için 
nasıl bir çalışma yaptınız? Teknik tasarımı anlatır 
mısınız?
Başarılı bir tiyatro ve sahne tasarımında önem arz eden tek bir 
nokta yoktur fakat mimari için en çok önem arz eden, kullanıcı veya 
izleyicinin mekân içindeki konforudur. Rahat oturum, kesintisiz 
görüş açısı, mekân akustiğinin kalitesi keyifli bir seyir imkânı sağlar. 
Sahneyi yapay bir şehrin ortasına kurduğumuz için, duvarlarda, 
tavanda ve zeminde kullandığımız malzemeler, sesin ne fazla 
yutulmasına ne de yansımasına neden olacak yoğunluk ve açılarda 
seçildi. Sahne ve şehir dekoru oluşmaya başladıkça yaptığımız ses 
denemeleri ile doğru ses dağılım ve duyumuna ulaştık.

Renk seçimi, sahne ışıklandırması ve salon biçiminin 
ilişkisini nasıl korudunuz?
Mekânda genel olarak Paris dokusu kullanıldı. Sıcak bir ortam 
yaratabilmek adına da toprak ve pastel tonları tercih edildi. 
Kurguladığımız sahnenin, sokak ortasında ve dairesel olması 
nedeniyle sahne etrafına yerleştirdiğimiz sokak lambaları üzerinden 
profesyonel sahne aydınlatmasını gerçekleştirdik.  



iraz kendinizden ve Matre Tasarım’dan 
bahsederek başlar mısınız? Verdiğiniz 
hizmetler neler?
Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
bölümünden 2010 senesinde mezun oldum. 
Öğrenciliğimin öncesinde ve okul yıllarımda, 
mesleğimin ana kollarından olan mobilya ve ahşap 

üzerine bir ilgim vardı ve bunun üzerine yoğunlaşmıştım. Siteler, 
Ankara’da çok zaman geçirmişimdir. Malzeme ve detay konusunda 
okulumun bana verdiklerinin haricinde çok fazla bu konuda 
uğraşmışımdır. Bir nevi  hem okullu hem de alaylıyımdır aslında. 

Mekân tasarımı adı altında mekân içerisinde kullanılacak 
ürünlerin yerleşimi, kullanımı, ergonomisi, detayları, renkleri, 
malzemeleri gibi kavramları iş edinip hayata geçiriyoruz. Bu işi de 
firmamız olan Matre Tasarım çatısında yapıyoruz. Matre Tasarım, 
bir ürün tasarım firmasıdır ve iç mekânda mobilya tasarımı olarak 
devam etmektedir. “Fark Yaratan Mekânlar” sloganıyla mekâna ve 
kişiye özel çözümler sunuyoruz. İstek ve beklentiler doğrultusunda 

kişilere özgü ürünler ve renkler kullanıyoruz. Evlerimiz, gün 
içinde kullandığımız ofislerimiz gibi yaşam alanlarını kullanışlı 
hale getiriyoruz. Mutfak başta olmak üzere, banyo, iç kapı, TV 
ünitesi, giyinme odası, yatak odası, genç odası, bebek odası, duvar 
ünitesi, kitaplık gibi hizmetlerimiz mevcuttur. Her bir mekânı 
ürünleriyle beraber ölçülü halde tasarlayıp kendimiz üretiyoruz. 
Üreteceklerimize örnek olarak da Eskişehir yolu üzerinde bulunan 
mağazamızda ürünlerimizi sergilemekteyiz. İtinalı bir şekilde 
müşterimize gününde teslim ediyoruz. Teslim ettikten sonra dahi 
ürünlerimizle ilgili servis hizmetini de sunmaktayız.

Mutfak tasarımlarında en çok tercih edilen ve sizin 
en çok tavsiye ettiğiniz materyal hangisi? Sizce neden 
bunlar daha çok tercih ediliyor?
Mutfak tasarımında öncelikle mekândaki ölçülere uygun 
fonksiyonellik aranmaktadır, yani kişinin kullanımı için en 
uygun tasarım. Kapakların açılışı, çekmece kullanımı, iç kiler 
detayları, dolap içi raflar, tezgâh yüksekliği, dolap içlerindeki 
uygun kullanım detayları kullanacağımız malzemeleri de 

B
Projelerinde kișiye özel sunduğu çözümlerle yașam alanlarını kullanıșlı hale 
getiren Matre Tasarım’ın sahibi İç Mimar Halil Özdemirci, ıslak mekânlarda 
tasarım ve dikkat edilmesi gerekenleri MAG Okurları için detaylandırıyor. 

Fark Yaratan Mekânlar
Matre Tasarım
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sınırlamaktadır aslında. Sonrasında form olarak son dokunuşlarla 
tasarımı tamamlıyoruz. Bunlara bağlı olarak da gövde malzemelerinin 
standartlığı yanında, kapak malzemesi olarak Egepres firması 
aracılığıyla temin ettiğimiz İspanyol Alvic ürünlerinden lak ürünleri, 
syncron ürünleri ve akrilik ürünleri tavsiye ediyoruz, çünkü kullanımı 
rahat, temizlikte sorunsuz, darbelere karşı dayanıklı, anti bakteriyel 
gibi özellikte olmaları bizleri ve müşterilerimizi rahatlatmaktadır. 

Islak mekân projelerinde nelere dikkat ediyorsunuz? 
İlk adımınız ne oluyor?
Islak mekân projelerinde sakin bir tasarım, rahat kullanım, 
kolay temizlenebilir malzemeler gibi özellikleri göz önünde 
bulunduruyoruz. İlk adım, ölçülerimize göre tadilat kısmını çözüp, 
mobilya kısmına geçiyoruz. Tabii bunlar için müşterilerimizle hatırı 
sayılır bir zaman harcıyoruz. Zemin döşemelerinden aydınlatma 
yerlerine, mobilyadan duvar döşemelerine, tezgâhtan lavabolara gibi…

Tezgâh çeşitleriniz neler? En kullanışlı olanı hangisi? 
Kullanıcıların tezgâh seçiminde dikkat etmeleri gereken 
nedir?
Kullandığımız tezgâh çeşitlerine her geçen yıl yenileri eklenmektedir, 
çünkü teknoloji ile gelişen bir sektör durumundadır. Kaliteli 
ürünlere yüzeysel dijital baskı da uygulanmaktadır. Tezgâh seçeneği 
olarak; kuvars malzemeler olan cimstone, belenco, coante, calicso; 
ithal kuvars malzeme olan silestone; seramik malzeme olan 
lamar; porselen malzeme olan infinity ve dekton; doğal taş olarak 
granit kullanmaktayız. Bütün bu saydığımız ürünler kullanışlı 
malzemelerdir. Sadece kendi aralarında malzeme farklılığı ve 
fiyat farklılığı ön plana çıkmaktadır. Dolap kapakları seçildikten 
sonra tezgâh malzemesi seçileceği için kapak ve tezgah uyumuna 
hangisi uygunsa onu tercih ediyoruz. Uyum, dayanıklılık, 
kolay temizlenebilirlik ve görsellik konularına dikkat edilmesi 
gerekmektedir.

Banyo projelerinde ışıklandırmaların önemi nedir? 
Banyolar ıslak mekânlar oldukları için yeterince iyi aydınlatmadan 
ziyade çok iyi aydınlatılmış olması gerekmektedir diye düşünüyoruz. 
Çok iyi aydınlatma, çok ışık anlamına gelmiyor elbette. Islak zeminde 
veya buharlı bir banyoda iyi aydınlatılmış banyo ve aydınlığı 
fonksiyonel tasarlanmış ürünler bizlere sağlık açısından yardımcı 
olmalılar.  
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Kurucusu olduğu BT Mimarlık tasarım 
ofisinde, yapıları kent-mimari kabuk-iç 

mekân bütünlüğü içinde ele alan Yüksek 
Mimar Berna Tanverdi; mimarlık, sanat 
ve kuram ilișkilerine değinerek tasarım 

süreçlerini aktarıyor.

Berna Tanverdi
Kapsamlı ve Katmanlı

ncelikle kendinizden ve firmanızdan biraz 
bahseder misiniz? 
ODTÜ Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra 
Miami Üniversitesinde yüksek lisans derecemi aldım. 
Bu dönemde, Amerika dışında, Avrupa’da da mimari 
tasarım eğitimime devam ettim;  Roma’da ve Almanya-
Bauhaus’ta mimari tasarım derslerine katıldım. Türkiye’ye 

döndükten sonra çeşitli ekiplerle katıldığım mimarlık yarışmalarında 
ödüller kazandık. 1998 yılından beri, kurucusu olduğum BT Mimarlık’ta 
tasarım, proje ve uygulama çalışmalarıma devam etmekteyim. 
Mimarlık mesleğinin “pratik” ve “kuram” ikililiği üzerine kurulu 
olduğu inancı ile akademik eğitim ve meslek pratiği içinde eş zamanlı 
olarak çalışmalarımı yürütüyorum. BT Mimarlık bünyesinde meslek 
pratiği içinde projeler üretmekle beraber, Bilkent Üniversitesi Mimarlık 
bölümünde öğretim görevlisi olarak tasarım stüdyosu dersleri 
veriyorum. BT Mimarlık tasarım ofisimizde ağırlıklı olarak konut ve 
ofis projeleri üretiyoruz. Yapıları kentsel doku içinde, çevresi ile bütün 
olarak ele alan, üst ölçeklerdeki bağlamının değerlerini ön plana 
çıkaran, alt ölçeklerde ise insan faktörü üzerine duyarlı detaylar üreten 
bir firmayız. İnşaat sektörünün kâr/hız döngüsü içinde yer almak 
yerine, son kullanıcılarla birlikte çalışmayı, onların “hayaller”inin 
gerçeğe dönüştüğü, bireysel yaşam koşullarını yakından tanıyarak, 
yaşam felsefelerinin mimariyi şekillendirdiği yapıların, kent/mimari 
kabuk/iç mekân üçlü bütünlüğü içinde ele alarak tasarlanması ilkesi 
ile hedefimiz, sayıca az ve nitelikli işler üretmek. Bu inançla uzun 
soluklu projelerde, işverenlerle çoğunlukla dostluğa dönüşen yakın 
temas çalışma süreci sonucu “kişilere özel” mekânlar yaratmak temel 
prensipimizdir.

BT Mimarlık’ta tasarım süreçlerinizi nasıl tanımlarsınız?
Çoğunlukla mimari ile başlayan proje süreci, iç mekân tasarımları 
ve detaylar ile devam ederek, mobilya imalat aşamalarına kadar 
sürekliliğini koruyor. Yapım aşamasında da devrede olduğumuz için, 
tasarımlarımızın kâğıt üzerinde kalmayıp, gerçekleşme aşamalarındaki 
olası değişikliklerinde de karar süreçlerine dahil olabiliyoruz. Ayrıca 
mühendislik projelerinin koordinasyonu, peyzaj projelerinde mimari 

Ö
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ve iç mekân tasarım kararlarına göre, diğer disiplinlerle ortak 
çalışma ve koordinasyon sağlanması, yapının tümü ve sunduğu 
yaşam şekli ile ilgili en baştaki öngörü ve tasarılarımızın gerçeğe 
dönüşmesinde kontrol sahibi olmamızı sağlıyor. 

Mimarların yapı üretimi dışında kalan yaratıcı 
alanlardaki paralel üretimleri hakkında neler 
düşünüyorsunuz? Mimarlık-sanat-kuram ara 
kesitinde yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz? 
Mimarlık, çok kapsamlı ve çok katmanlı bir meslek pratiğidir. 
Sınırlarını, nerede başlayıp nerede bittiğini kesin olarak belirlemek 
zor. “İnsan” ve “yaşam” ile iç içe olan mimarlık pratiğinde çalışırken, 
bir kalıp içinde kalmak yerine, mümkün olabildiğince farklı 
ölçeklerden, farklı mesafelerden bakabilmek hatta üretebilmek 
gerekiyor. Bu bakış açısıyla mobilya, yan ürün, aksesuar 
tasarlamak/dönüştürmek, yeni kullanım kazandırmak tasarım 
sürecinin birer parçası oluyor çoğu zaman.  “Mekân yaratma” 
disiplini ve sanatı sınırsız bir eylem; dört duvar ile de mekân 
yaratabilirsiniz, hiç duvar kullanmadan bambaşka araçlarla 
da bir mekân tasarlanabilir, hatta mevcut mekân bambaşka bir 
atmosfere dönüştürülebilir. Farklı malzeme ve detaylar kullanarak; 
ışık, renk, doku tasarımlarıyla tüm etkiyi dönüştürebilmek gibi 
sihirli bir gücümüz var. Bu eylemi taş, tuğla, beton ile yapmak veya 
seramik, kumaş, heykel ile yaratmak biraz da kişisel bir yaklaşım. 
Mimarlığı kentle, sanatla, tasarımla ve diğer pek çok disiplinle 
ilişkilendirmek, bir bakıma olmazsa olmaz; çünkü her yapı 
kendini tanımladığı gibi, çevresi için de bir bağlam oluşturuyor. 
Toplumsal belleğin, mekân yaratma ve mekânı kullanma 
bilincinin oluşturulmasında mimarın vizyonunun ve tasarım 
eylemlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mimarlık 
mesleğini profesyonel olarak pratik etmekle beraber Bilkent 
Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak dersleri yönetiyor ve aynı 
zamanda ODTÜ’de doktora çalışmalarıma mimarlığın teori ve 
pratik ile ilişkileri üzerine devam ediyorum. Bu, hiç durmadan 
hayatımıza entegre etmemiz gereken “mimari eğitim” konusunda 
çift yönlü bir gelişme, geliştirme çabası.  
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Kurucusu olduğu BT Mimarlık tasarım 
ofisinde, yapıları kent-mimari kabuk-iç 

mekân bütünlüğü içinde ele alan Yüksek 
Mimar Berna Tanverdi; mimarlık, sanat 
ve kuram ilișkilerine değinerek tasarım 

süreçlerini aktarıyor.

Berna Tanverdi
Kapsamlı ve Katmanlı
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Birinci Yılına 
Özel Kutlama
Başkentte hayata geçirilen ve kısa 
sürede büyük ilgi görerek büyüyen 
Yoi Studio, cemiyet hayatının 
katılımıyla gerçekleştirilen keyifli bir 
etkinlikle birinci yılını kutladı.
İç Mimar Dilan Karaarslan’ın kurucusu olduğu Yoi Studio, birinci 
yılını özel bir davetle kutladı. Cemiyet hayatının seçkin isimlerinin 
katılım gösterdiği etkinlikte konuklar, Yoi’deki özel markalara ait 
ürünlerle servis edilen kokteyl ve ikramlar eşliğinde oldukça keyifli 
vakitler geçirdi. Davette konuşma yapan Karaarslan, misafirleriyle 
tek tek ilgilenerek tebrikleri kabul etti. 

BİLLUR ÜNAL

davet

BERİL ÇAVUȘOĞLU FERAY ȘAHİNGÖZ

ARZU KOLOĞLU

DİLAN KARAARSLAN
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Yoi Studio birinci 
yılını seçkin 
davetlilerin 
katılımıyla 
gerçekleșen bir 
etkinlikle kutladı.
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Ferforje ve demir ișçiliği alanında öncü isimlerden biri olan Serhan İlçe; sektörün 
ișleyiși, demir ișçiliğinin detayları, ferforje kullanımını ve kurucusu olduğu 

Serhan İlçe Dekoratif Ferforje’nin vizyonu hakkında
MAG Okurlarını aydınlatıyor ve konuyu detaylandırıyor. 

Serhan İlçe Dekoratif Ferforje
Üç Kuşak Zanaat

SERHAN İLÇE

Yılın ferforje trendleri hakkında șunları 
söyleyebilirim: Demirin uzun ömürlü ve 

kaliteli ișçilikle birleșmesiyle ferforje bahçe 
mobilyalarına son zamanlarda talep artmıș 

durumda. Özellikle dekoratif salıncak ve oturma 
grupları en çok istenen ürünler oluyor.

ncelikle kendinizden ve firmanızdan biraz 
bahseder misiniz? 
1983 Ankara doğumluyum. Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
Ekonometri bölümünü bitirdikten sonra, dedem tarafından 
1956 yılında kurulan Doğrusöz Metal Sanayi’de 2006’dan beri  
profesyonel olarak çalışmaktayım.

Firma olarak verdiğiniz hizmetler ve faaliyet alanlarınız 
neler?
Ferforje korkuluk sistemleri, pencere, merdiven, bahçe demiri, balkon 
korkuluğu, bahçe aksesuarları, ferforje yatak ve ferforje sedir gibi tamamı el 
işçiliği olan ürünler üretiyoruz.

Demircilik zanaatından biraz bahseder misiniz? Ne 
zamandır bu sektördesiniz?
Aslında doğduğum günden beri bu işin içerisindeyim. Dedem 1956 yılında 
firmayı kurduktan sonra 1982 yılında işleri babama devretmiş. Çekirdekten 
aile içinde demircilikle yetiştiğim için çocuk yaşlardan itibaren atölyede 
yer aldım. Profesyonel olarak 2006 yılından beri sektördeyim. Demircilik; 
sabır ve özveri isteyen fakat ürettiğimiz ürünü bitirince keyif aldığımız bir 
meslektir.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler sunuyorsunuz?
Doğru zamanda doğru yerde bulunup kişiye özel ürünü sunmak en büyük 
gayemiz. Bu felsefe ile hareket ettiğimizde müşteri memnuniyetini sağlamış 
oluyoruz.

Yılın ferforje trendleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ağırlıklı çalışma alanımız villalar olduğu için korkuluk sistemleri ön planda 
yer alıyor. Demirin uzun ömürlü ve kaliteli işçilikle birleşmesiyle ferforje 
bahçe mobilyalarına son zamanlarda talep artmış durumda. Özellikle 
dekoratif salıncak ve oturma grupları en çok istenen ürünler oluyor. 

Ö
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32. Sokak 12/F Ostim,  Ankara, TURKEY  -  info@serhanilce.com
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rpi Home Saloni Mobilya’nın hikâyesi nasıl 
başladı? Hangi amaçla yola çıktı, vizyonu 
nedir?
Hikâyem; yedi yıl süren avukatlık tecrübemden sonra 
Arpi Home ile 2014 senesinde başladı. Eşimle beraber 
çıktığımız bu yolda ilk günümüzü hatırlıyorum, 
sadece birkaç yatak olan ufacık bir dükkandı... 

Sonra eşimin ailesinin de mobilya sektörü tecrübesi ile bu yola 
girdik. Mağazama ilk koltuğu koydum ve sonra hikâyem başladı 
aslında. İlk günden beri hep renkliydim. Hatırlıyorum, renkli 
mobilyalara “Böyle renk mobilya mı olur?” dediklerinde kendi 
tarzımdan hiç bıkmadan inatla devam ettim. Kısa bir süre sonra 
zaten benim seçimlerim çok beğenildi ve talep gördü. Hangi renkler 
birbiriyle uyumlu diye saatlerce seçim yaptığımı hatırlıyorum; 
ama tüm bunların yanında benim harika ve evrensel bir markam 

var: Saloni Mobilya. Bütün ürünlerini mağazamda sunuyorum. 
Onunla kendimi ve seçimlerimi her zaman bütünleşmiş hissettim. 
Böyle renkli seçimler yapmama özellikle Colorium Tasarım 
ürünlerinin büyük etkisi oldu diyebilirim. Koleksiyonumda 
onların renkliliğinden ilham aldım. Sunduğum markam ile beraber 
zamanla daha da geliştik. Saloni Mobilya, tüm Türkiye ve yetmiş 
iki dünya ülkesinde mevcut. Buradan da marka sahipleri olan 
Haluk Özbek, İsmail Özbek ve Ahmet Özbek’e böyle güzel bir 
marka yarattıkları için ve evrensel olduğumuz için teşekkürlerimi 
sunuyorum. Mağazamızı büyüttük ve sonrası geldi. Vizyonum her 
zaman şu oldu: Ne kadar çok eğitim ve görsel göz, o kadar çok başarı. 
Hep bu yolda ilerledim. Örneğin; yurt dışına yaptığınız küçücük 
bir seyahat ve fuar, işinize ve size çok şey katabiliyor. İstanbul Moda 
Akademisindeyken ilk eğitmenim olan Mine Erkan hocam, bana 
şunu söylemişti: “Senin görme gözün ve becerin yoksa, istediğin 

A
Avukatlık mesleğinden sonra İstanbul Moda Akademisinde eğitim alarak 

profesyonel tasarım hayatına bașlayan İnci Arkan, sahibi olduğu Arpi Home 
Saloni Mobilya ile müșterilerine sunduğu ayrıcalıklardan ve koleksiyonlarını 

oluștururken izlediği yollardan bahsediyor...

dekorasyon

İNCİ ARKAN

Trend Tasarımların Öncüsü
İnci Arkan
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eğitimi alsan da bir yere varamazsın”. Bu söz beni çok etkilemişti ve 
onurlandırdı. Gayem, Kıbrıs’ta en iyi ilk üçe giren mobilya mağazası 
olmaktı. Bunu yirmi yıllık güven geçmişiyle ve sekiz yılda yeni 
vizyonla başardık. 
Verdiğiniz hizmetler ve ürün yelpazeniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Arpi Home Saloni Mobilya olarak markam, yirmi iki yıldır asla ödün 
vermediği kaliteli üretim prensibi, güvene dayalı satış politikası ve 
her bir çalışanının yüksek gayretleri ile sağlam ve emin adımlarla 
yoluna devam ediyor. Amacımız, tasarım değeri yüksek, fonksiyonel 
ve kaliteli ürün sunmak. Koltuk ürünlerimizin öne çıkmasının yanı 
sıra bir evin kurulması ile ilgili hayal edeceğiniz her şey var. Şu anda 
benim tasarımlarım da mağazamıza eklenmiş durumda.

Sezonun trend ürünleri, kumaşları ve renkleri 
hangileri?
2021’den devam ederek 2022’de de olan; özellikle sevimli, şişman, 
yuvarlak hatlı ve pofuduk mobilyalar çok trend... Ayrıca kumaş 
trendi olarak bu yıl teddy kumaşlar çok moda. Saloni Mobilya’nın 
bu konuda harika çalışılmış çok geniş bir kumaş yelpazesi var. Bu 
yıl, moda dergisi gibi, müşterinin işini kolaylaştıracak bir kumaş 
kataloğu sundu. Size zaten uygun renkleri katalogda belirtiyor. 
Hiç kumaş kartelasını karıştırmıyorsunuz bile. Renklere gelirsek; 
son bir yıldır beyaz, mobilyadaki favori renk oldu. Bu yıl benim de 
koleksiyonumda kullandığım “very peri” rengi patladı. Soft ahşaplar 
da bu yılın trendler, arasında. Keskin hatlı ahşap renkler geride 
kaldı. Bohem tarzı patladı. Kış sezonuna girerken, turuncu ve yeşiller 
bu kış önde olacak. Eskisine nazaran daha renkli bir kış olacak bu 
yıl. Ben de tasarladığım ürünlerde pembe ve moru eksik etmedim.

Kaliteli mobilyayı nasıl tanımlarsınız? Müşterileriniz 
neden Arpi Home Saloni Mobilya’yı tercih ediyor?
Müşterilerimiz bizi tercih ediyor, çünkü ilk ve en önemli unsur 
olarak, elim yettiğince müşteriyle birebir ben ilgileniyorum ve 
onlarla bilgilerimi, zevkimi, tercihlerimi içtenlikle paylaşıyorum. 
Çalışanım bile ilgilense, mutlaka müşteri ile ufak da olsa iletişime 
girerim. Bu bir güvendir mesela. Güler yüz ve bilginizin yanında, 
satış da en önemli unsurlardan biridir. Ardından tabii ki kalite 
ve fiyat dengesi geliyor. Tasarım, malzeme ve işçilik alanındaki 
yüksek kalitemizi uygun fiyatla müşterilerimize sunmak temel 
ilkelerimizdendir.

İstanbul Moda Akademisindeki eğitiminizden 
bahseder misiniz? Bu eğitimlerin size katkısı nedir?
Hikâyemin değişim noktası orası aslında. Moda akademisi 
bir vizyon, özgün bir tarz ve gerçek becerilerin çıktığı yer. 
Okuldakiler; sizin becerilerinizi ortaya çıkaran ve geliştiren 
harika insanlar. Yolum öncelikle iyi ki onlarla kesişti. İlk olarak 

Mine Erkan hocamdan 2018 senesinde, “window design and retail 
merchandising” (vitrin tasarımı ve mağazacılık) eğitimi aldım. Daha 
sonra pandemi bitimiyle aynı eğitimi yeni trendler ile tekrarladım. 
Bu yıl da “home textile trend tracking and analysis” (ev tekstili 
trend takibi ve analizi) ve creating a fashion brand (moda markası 
yaratma) eğitimlerini aldım. Bana mağaza işlerimi planlarken ve 
özellikle kendi markamı yaratırken çok büyük katkısı oldu. Eğer 
sürekli trendlerin değiştiği bir işiniz varsa siz de kendinizi sürekli 
geliştirmek zorundasınız. Şu an örneğin, insanların mağazaya gelip 
son seçimlerini yaparken özellikle benim fikirlerimi beklemesi, 
beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu eğitimlerle okuldan bir şeyler 
alıyorsunuz ve artık onun karşılığını vermeniz gerek. Ben de 
kendi işim ile alakalı bir başlangıç yaparak “Eye of the Heart” 
koleksiyonumu planlayıp markamı hayata geçirdim.

Tasarım yapmaya moda eğitiminizden sonra mı 
başladınız?
Akademiden önce de çizim yapıyordum fakat eğitim ile beraber bu 
koleksiyona, kendi tarzımı görmek istediğim renkleri koyarak iki 
katı çizmeye başladım. Daha önce de mağaza vitrin tasarımlarımı 
hayata geçirmek için planlamalar yapmıştım. Koleksiyon 
oluşturmak çok farklı. Tepkilerin çok güzel olması beni çok mutlu 
ediyor. Eğitimlerin katkısı olarak, siz kendi tarzınız ile artık her şeyi 
yaratmaya başlıyorsunuz. 

İnci Arkan olarak yarattığınız ilk koleksiyonunuz “Eye 
of the Heart”ın hikâyesi nedir?
Eye of the Heart, yani kalbin gözü. Bu koleksiyonun adı kalp gözüyle 
bakmak anlamında olan “Kalbin Gözü”. Kalp gözünün açık olması 
demek; gerçekçi olmak anlamındadır, tecrübe alarak yaşamak. Ben 
ilk koleksiyonumda, Pantone renk kartelasında 2022 yılı rengi 
seçilen “very peri” rengine ağırlık verdim. Özellikle 2022’de birçok 
koleksiyonda gördüğümüz yılın rengi very peri, “canlı bir menekşe 
kırmızısı alt tonlu dinamik bir deniz salyangozu mavisi tonu” olarak 
tanımlanıyor ve ayakkabıdan takılara, mobilyaya ve tüm modaya 
taze bir soluk katıyor. Bu rengi koleksiyonumun birçok detayında 
kullanarak, benim tarzımda ve benim renklerimde bir koleksiyon 
olsun istedim.

Bundan sonraki planlarınız ve hedefleriniz neler?
Öncelikle, kesinlikle güncel eğitimlerime devam edeceğim ve bu 
koleksiyondan sonra koleksiyonların devamı kesin olarak gelecek 
diyebilirim. Ürün yelpazesini geliştirmeyi düşünüyorum. İleride 
mağaza ürünlerimin yanında kıyafet de tasarlayabilirim. Zaman 
ne getirir bilemem ama önemli olan bir işte özgün olmak. Kendiniz 
gibi olun. Beni yakından tanıyanlar ne kadar renkli bir kişiliğim 
olduğunu çok iyi bilir. Bunu ben çizimlerime, tarzıma, renklerime, 
mağazama yansıtırım. Başarı ancak kendiniz gibi olursanız gelir.  



Mimari ve iç mimaride yeni senaryolar üreten, tasarlayan ve bunların 
uygulamalarını uzman kadrosu ile yapan TML Mimarlık’ın kurucu ortakları İnșaat 
Mühendisi Tolgahan Coșkun ve Bünyamin Kuru, ofis tasarımlarındaki vizyonel 

bakıșlarını MAG Okurlarına aktarıyor.

Tasarımın Geleceği 
YDA Center’da Parlıyor

TML Mimarlık

Tolgahan Coșkun
İnșaat Mühendisi

nnelerimiz Haklıydı, Düzen Önemli
YDA Center’daki bu projemizde ürünlerin ön planda 
olması ve muhteşem bir düzen için ahşap ve metalin 
dansını kullandık. Aydınlatma ile bu birlikteliği 
ölümsüzleştirdik.

Aydınlatma Sihirli Bir Değnek
Aydınlatma, ofislerde işe odaklanabilmek ve iyi hissetmek için, 
mağazalarda materyali iyi bir şekilde ön plana çıkarmak için 

A harika bir faktör. Genel aydınlatmaları muhteşem tavan 
tasarımı ile birleştirip, mekânda bulunan raf sistemlerine de 
aydınlatmalar ekleyerek ferah ve huzurlu bir ortam sağlamış 
oluyoruz.

Doğal Dokular, Küçük Dokunuşlar
Natürel tasarımların geri döndüğü ve yaşam alanlarımıza 
hâkim olduğu bugünlerde TML Mimarlık ekibi olarak 
tasarladığımız ofis dekorasyonlarında da ahşap yüzeyleri 
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Bünyamin Kuru 

sıklıkla kullanıyoruz. Ahşabın doğal dokusu ve sıcaklığı, 
ofis tasarımlarına modern bir estetik ve yumuşak bir 
ciddiyet katıyor. Tabii ki biraz da şekillendirmek çok önemli.

Tasarımda Duvarların Önemi
Üç boyutlu bir duvar kaplaması, şık ve stil sahibi bir mekân 
oluşturur; bir yandan da resmî bir hava katar. Duvarlarda 
kullandığımız üç boyutlu ahşap kaplama ile bu projemizde, 
alanda oluşturmak istediğimiz etkiyi sağladık. 

TML Mimarlık ve İç Mimarlık Geleceği
2019’dan beri…  



dekorasyon

Mesleğe aileden gelen birikimle bașlayan BP Interiors kurucusu 
Burak Altınsöz, özgün tasarım detaylarıyla birlikte proje yaratma sürecini ve 

verdikleri hizmetleri MAG Okurlarına aktarıyor.

Fonksiyonel ve Estetik Detaylar

BP Interiors

BURAK ALTINSÖZ
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dekorasyon

Mesleğe aileden gelen birikimle bașlayan BP Interiors kurucusu 
Burak Altınsöz, özgün tasarım detaylarıyla birlikte proje yaratma sürecini ve 

verdikleri hizmetleri MAG Okurlarına aktarıyor.

Fonksiyonel ve Estetik Detaylar

BP Interiors

BURAK ALTINSÖZ

endinizden ve BP Interiors’tan bahseder 
misiniz? BP Interiors olarak nasıl bir amaç ile 
yola çıktınız?
Beykent Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi 
İç Mimarlık bölümü mezunuyum. BP Interiors’ı 2016 
yılında kurdum. Mobilya üretim tesisi işleten bir 

aileden gelmekteyim. Çocukluğum itibarı ile bu atmosferin içerisinde 
bulunduğumdan dolayı detaylara, mimariye ve tasarıma olan bakış açım 
buradan geliyor. 

Bir mekânı tasarlarken nelere dikkat ediyorsunuz? 
Firmanızın verdiği hizmetler neler?
BP Interiors, konut projelerinin yanı sıra ticari projelerde de anahtar 
teslim hizmeti vermekte olup müşterilerinin talebi doğrultusunda kendi 
gustosunu da öne sürerek ortak bir mekân yaratırken, fonksiyonellik ve 
estetik kriterleri bir arada kullanmaya özen gösterir. BP Interiors konut, 
villa, ofis, otel ve yat tasarımı gibi birçok alanda ekibi ile çalışmalarına 
devam etmektedir.

Projelerinizde bir tarzınız var mı? Geçmiş projelerinizden 
hareketle tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Projelerimizde kendi tarzımızı ön plana koyuyor, müşterilerimizin de 
talepleri ve tarzları doğrultusunda kişiye özgün tasarımlar yaparak 
dinamik, konforlu ve ergonomik yaşam alanları sunuyoruz. 

Projelerinizi yaratırken nasıl bir süreç izliyorsunuz? 
Tasarım sürecinde bir grupla çalışmayı mı yoksa tek 
başınıza ilerlemeyi mi tercih ediyorsunuz?
BP Interiors’ın arkasında başarılı bir tasarım ekibi bulunduğunu özellikle 
belirtmek isterim. Tasarım sürecimizde ekibimizle birlikte her detayı ayrı 
ayrı değerlendirmek ve en doğrusunu ortaya koyabilmek için bireysel 
olarak çalışıyoruz. Yoğun ve incelikli çalışmanın ardından hep birlikte 
projelerimizi ortaya koyarak en mantıklı olanı seçiyor ve projelendirme 
sürecine giriyoruz.

K



dekorasyon

Sonbahar 
Renkleri

Doğanın büyüleyici renklerinin etrafımızda 
olușmaya bașlamasıyla birlikte, klasik 

tarza seçeceğiniz mobilyalarla sonbaharı 
mekânlarınızda yașayın.

TEPE HOME

ENNE
Sehpa

ENNE
Koltuk

TEPE HOME
Yemek Masası

R
O
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H

E
 B

O
B

O
IS
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m
b

a

ROCHE BOBOIS 
Paris-Ayna

ENNE
Sehpa

YOI DESIGN
Kadeh
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dekorasyon

Sonbahar 
Renkleri
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ROCHE BOBOIS 
Paris-Ayna

ENNE
Sehpa

YOI DESIGN
Kadeh

FUGA MOBİLYA
Berjer

FUGA MOBİLYA
Kitaplık
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dekorasyon
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Göz Alıcı 
Detaylar

Güz ruhunu tașıyan dekoratif 
ürünler, mekânlarınıza farklı bir 
tarz ve yeni bir soluk getirecek. 
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Sade ve Şık
Sonbahar samimiyetini 
hissettirecek yeni sezon 
trend parçalarıyla yașam 

alanlarınızı özel kılın.
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sağlık ve güzellik

Diș Hekimi Erce Beleçoğlu; yüz formu, ten rengi, yaș ve kișinin beklentisi 
değerlendirilerek, sonucunda bütünsel bir estetik elde edilmesini sağlayan gülüș 

tasarımı tedavisine dair detaylar veriyor.

Erce Beleçoğlu
Gülüş Tasarımı

ERCE BELEÇOĞLU
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ercebelecoglu

ülüş tasarımı uygulamalarının yaygınlaşmasına neden 
olarak; insanların görsel estetiğe, fotoğraflara  verdiği 
önemin artması gösterilebilir. Aynı zamanda, diş 
hekimliğinde uygulanan estetik tedavilerin gelişmesi; 
küçük dokunuşlarla büyük değişimler elde edilmesinin 
de bu yaygınlaşmada büyük payı vardır.

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

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

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

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

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

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

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

Bu uygulamalardan hangilerinin ne oranda ve ne şekilde 
uygulanacağı hastadan hastaya değişmektedir. 



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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Vitamin C

Propolis

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

Ginger

Zinc

Granny’s



Bedenin toksinlerden temizlenmesinin, sağlıklı beslenmenin ve doğru vitamin 
takviyesinin bağıșıklık sistemi üzerindeki önemini vurgulayan Uzman Dermatolog 
Özge Banu Öztürk, detoksu açıklayarak ozon saunanın faydalarını ve vücuda 

olan etkilerini maddeler halinde sıralıyor.

Dr. Özge Banu Öztürk 
Detoks ve Ozon Sauna

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

sağlık ve güzellik

Detoks yaptığınız zaman, bağıșıklık 
sisteminizin üzerindeki baskı azalır ve sizi 
her türlü hastalığa karșı savunabilir. Ozon 
sauna da, cilt aracılığı ile tüm bedeninin 
toksinlerden arındırılmasını sağlayabilir.

andemi sürecinde hepimiz bağışıklık sistemimizin 
ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bağışıklık 
sistemimizi meşgul eden bazı hastalıkların; şeker, 
kalp hastalıkları, hipertansiyon, kronik enfeksiyonlar, 
ağır metal zehirlenmesi, çevresel hava kirliliği, sigara 
ve alkol kullanımı ve doğal yaşlanma sürecinin 

bedenimiz üzerinde ne kadar olumsuz etkileri olduğunu hatırladık. 
Bağışıklık sistemi zayıfladığında, koronavirüs enfeksiyonuna bağlı 
ölüm veya ağır tabloların geliştiğini gördük. Bedenin toksinlerden 
temizlenmesinin, vücuttaki kronik yangının azaltılmasının, 
sağlıklı beslenmenin, doğru vitamin ve mineral takviyesinin 
hayatımızdaki önemini tekrar fark ettik. 

Detoks yapmak vücudu temizler. Detoks yaptığınız zaman, 
bağışıklık sisteminizin üzerindeki baskı azalır ve sizi her türlü 
hastalığa karşı savunabilir. Ozon sauna, cilt aracılığı ile tüm 
bedeninin toksinlerden arındırılmasını sağlayabilir; boyundan 
aşağı kapalı bir kabin içinde su buharından faydalanılarak ozon 
gazının cildin genişleyen gözeneklerinden geçişi ile, kan ozonlama 
tedavisi benzeri etkilerin görüldüğü bir tedavidir. 

Ozon Sauna Nasıl Etki Eder?
• Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artırır.
• Kan dolaşımı ile birlikte cilt ve organlar yenilenir, sıkı ve 
pürüzsüz görünüm kazanır. 
• Daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt görülür.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Kan ve lenf sistemi temizlenir.
• Derinin, üçüncü bir böbrek ya da ikinci bir akciğer sistemi gibi 
çalışması sağlanır.
• Canlanan bağışıklık sistemi ve sıcağın etkisi ile mikropları 
öldürerek enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır.
• Laktik asidi okside ederek kasları gevşetir ve yumuşatır, 
esnekliğini arttırır.
• Eklem ağrılarında ve kas rahatsızlıklarında iyileşme olur.
• Hormon ve enzim üretimi normale döner.
• Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir.
• Ferahlatıcı etkisiyle depresyon ve anksiyete üzerinde olumlu 
etkisi vardır. Depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı 
olur.
• Uykuyu düzenler. 

Ozon Sauna Yararları
Detoks etkisi: Vücudumuzda biriken toksinlerin hızlı bir şekilde 
atılmasında terleme yöntemiyle yardımcı olur.
Dolaşımın hızlanması: Isı ve gazların etkisiyle kan dolaşımı 
hızlanır. Dokular daha iyi oksijenlendiği için tansiyon üzerine 
olumlu etkileri vardır.
Zayıfl ama: Artan beden ısısı, dolaşımın hızlanması ve ozon oksijen 
gazlarının etkisiyle vücutta kalori yakılmasına yol açar. Bir seans 
ozon sauna iki yüz elli ila beş yüz kcal, harcanmasına neden olur. 
Yakılan kalori, çıkılan ısı ve kişinin beden özelliklerine, yaşına göre 
değişmektedir. Sadece ter yoluyla beş yüz gr civarında bir eksilme 
olur.
Selülit giderme: Cilt altında sıkışan yağ hücrelerinin parçalanması 
ve dolaşımın hızlandırılması etkisiyle selülit görüntüsünün 
kaybolmasını sağlar.
Vücut direncini artırma: Bağışıklık sistemimiz olan immün sistemi 
güçlendirerek hastalıklara karşı direnç oluşturur.
Yorgunluk giderme: Kas dokusunda artan kan dolaşımı sayesinde 
yorgunluk hissi ve ağrıya neden olan laktik asit gibi maddelerin 
vücuttan  uzaklaştırılmasını sağlar.
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Ağrı giderme: Ağrıya neden olan, temelde dokularda bazı zararlı 
toksinlerin birikmesi, çeşitli nedenlere bağlı ödemler, dolaşım 
bozuklukları ve yetersizlikleridir. Isı, nem ve ozon oksijen 
yardımıyla artan dolaşım, azalan ödem ve toksinlerin ortamdan 
uzaklaştırılması, ağrı hissinin yok olmasını sağlar.
Yaşlanma etkilerinin azaltılması: Geçen yıllar ve çeşitli 
etkilerle cildimiz her geçen gün biraz daha yaşlanır. Zararlı 
ışınlar, toksik maddeler derinin hücrelerinin yaşlanmasına, 
kurumasına ve buruşmasına neden olur. Uygun nem ve ozon 
oksijenin yardımıyla deri hücreleri daha sağlıklı hale gelirler. 
Yeni hücreler gelişir. Üst yüzeyde bulunan ölü ve yaşlı hücreler 
dökülerek alttan genç, sağlıklı hücrelerin gelmesi sağlanır.

Tüm bunların dışında oksijen, beyin dokusunun beslenmesini 
sağladığından zihin daha iyi çalışır ve uykusuzluk, depresyon 
gibi şikayetlerin azalmasına da yardımcı olur. Ozon sauna 
uygulamasında dikkat edilmesi gereken nokta; uygulama 
sonrası çok fazla sıvı kaybı olacağı ve mineral eksikliği 
yaşamamak için bol sıvı tüketmektir. Gerekirse, takviye 
mineral içeren ürünler kullanılmalıdır.  
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sağlık ve güzellik

Obezite ve diyabet tedavisiyle ilgili oldukça bașarılı ameliyatlar gerçekleștiren
Doç. Dr. İbrahim Sakçak; bu iki hastalığın ilișkisini açıklayarak, Tip 2 diyabetten 

kaçınmanın yollarını MAG Okurları için detaylandırıyor...

Doç. Dr. İbrahim Sakçak
Obezite Diyabet ve Sağlık

iraz kendinizden bahsederek başlar 
mısınız? 
1966’da Sungurlu’da doğdum. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 1989 yılında, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
oldum. 1995 yılında, Sağlık Bakanlığı Ankara 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Cerrahi 

Kliniğinde, genel cerrahi uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2010 
yılında Amerika Birleşik Devletleri, Pensilvanya eyaletindeki 
Pittsburgh Üniversitesinin organ nakli merkezinde, ince bağırsak 
nakli konusunda eğitim aldım. 2011–2012 yıllarında, İnönü 
Üniversitesi Tıp Fakültesinin organ nakli merkezinde karaciğer 
nakli ve ileri cerrahi teknikler üzerine eğitim amacıyla bir yıl 
boyunca çalışmalarda bulundum. 10 Nisan 2012 tarihinde genel 
cerrahi doçenti unvanını aldım. 8 Şubat 2013 tarihinde Ankara 
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Numune Hastanesi tarihindeki ilk karaciğer naklini, 21 
Haziran 2013 tarihinde ise akrabadan canlı vericili ilk 
karaciğer naklini gerçekleştirdim. Altı yıl Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde obezite ve diyabet 
hastalığının cerrahi tedavisiyle ilgili çalışmalar yaptım ve 
bu konuyla ilgili yüzlerce ameliyatlara katıldım. Ankara 
Medical Park Hastanesinde yaklaşık bir yıl çalışarak 
yüzün üzerinde obezite ve diyabet hastasını ameliyat ettim. 
Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış on beş, ulusal 
dergilerde yayımlanmış dokuz makalem bulunmakta. 
Yurt içi ve yurt dışında bilimsel kongrelerde sunulmuş 
on sekiz sözlü bildirim var. Bugüne kadar bin iki yüz elli 
obezite, üç yüz elli şeker hastasını ameliyat ettim. Halen, 
Ankara Çukurambar’daki kendi kliniğimde ve anlaşmalı 
hastanelerde çalışmalarıma devam ediyorum. 

Şeker hastalığı nedir? Kimlerde görülme olasılığı 
yüksektir?
Şeker hastalığı (diyabet); kanda şeker (glukoz) seviyesinin aşırı 
yükselmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Şeker hastalığı Tip 1 ve Tip 
2 diyabet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tip 1 diyabet, pankreasta 
bulunan ve insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün bir süreç 
sonunda zedelenmesi ile meydana gelmektedir. Hastalar, mutlak 
veya göreceli bir insülin yetersizliği olduğundan ömür boyu insülin 
hormonunu dışardan (enjeksiyon yoluyla) almak zorundandırlar. Bu 
nedenle Tip 1 diyabet, insüline bağımlı diyabet (insulin dependent 
diabetes Mellitus, IDDM) olarak da isimlendirilmektedir. 

Tip 2 diyabette ise; beslenme alışkanlıklarındaki birtakım yanlışlar, 
obezite ve hareketsiz yaşam, pankreastan insülin salgılanmasındaki 
azalmaya veya insüline karşı hücrede direnç gelişmesine neden 
olmakta, bu da kanda şeker (glukoz) yükselmesine, dolayısı ile Tip 2 
diyabete (şeker hastalığı) neden olmaktadır.

Obezite ile diyabet ilişkisini anlatır mısınız? Diyabetten 
kaçınmak için ne yapılmalı? 
Obezitede kişinin vücut yağ oranı artar. Bu yağın hangi bölgelerde 
dağılmış olduğu da önemlidir. Karın ve bel çevresinde artan yağ 
dokusu, diyabet riskini daha fazla arttırır. Tip 2 diyabet ile obezite 
arasında çok yakın ilişki olup, Tip 2 diyabet olan bireylerin yüzde 
sekseni şişmandır. Obezite, insülin direncine neden olmakta, bu 
da diyabet oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Obezite aynı zamanda 
diyabet tedavisi ve kan şekeri kontrolünü de zorlaştırmaktadır. 
Obezite ameliyatı uygulanan kişilerin şeker hastalığının da 
kaybolduğu ve ilaç gereksinimi olmadığı fark edildikten sonra 
yapılan bilimsel çalışmalarda ince bağırsaklardan salgılanan bazı 
hormon ve mediatörlerin bu duruma sebep olduğu anlaşılmıştır. 

Peki, Tip 2 Diyabeti önlemek için neler yapılabilir? Son yıllarda 
yapılan çalışmalar; yaşam tarzı değişikliklerinin, bozulmuş glikoz 
toleransının (BGT) Tip 2 diyabete ilerlemesini engelleyebildiğini 
göstermiştir. Çocukların beslenmesindeki bilinçsiz davranışlarla 
yağ hücreleri ve adipoz doku kütlesindeki artış, ileri dönemde 
obezite riskini artırmaktadır. Kişinin dengeli ve düzenli beslenme 
alışkanlığı olmalıdır, eğer bu konuda zorluk yaşıyorsa uzmandan 
yardım almalıdır, günlük yaşantısının içerisinde fiziksel aktiviteye 
yer vermelidir. 

Kişi günlük besin ihtiyacını nasıl gidermeli? Protein, 
karbonhidrat ve yağ dengesi nasıl kurulmalı? Obezite 
sorunu yaşamamak için beslenme önerileriniz neler 
olurdu?
Kişinin beslenmesi planlanırken yaşı, kronik hastalıkları, fiziksel 
aktivite durumu, kullandığı ilaçlar, sağlıklı gıdaya ulaşabilme 
durumu çok önemlidir. Karbonhidrat, protein, yağ örüntüsü ise 
sporcu kişilerde, bazı kronik hastalıklarda veya yapılan bazı 
cerrahi işlemlere göre değişmektedir. Sağlıklı bir bireyde ise diyetle 
alınan günlük enerjinin TÜBER’e (Türkiye Beslenme Rehberi) 
göre %45 ila %60 karbonhidrat, yağlardan gelen oranı %20 ila %35 
olmalı ve alınan enerjinin %10’undan daha azı (%7 ila %8) doymuş 
yağlardan, %1’inden azı ise trans yağlardan gelmelidir. %15 ila %20’si 
proteinlerden oluşmalıdır. 

• Vücut ağırlığında oluşan değişikliklerin izlenmesi ve günlük 
diyetle alınan enerji ile fiziksel aktiviteler için harcanan enerjinin 
dengelenmesi gereklidir. 
• Enerji dengesinin sağlanması için porsiyon miktarlarına 
(büyüklüğüne) dikkat edilmelidir.

• Fiziksel aktivite artırılmalı ve hareketsiz geçirilen zaman 
azaltılmalıdır.
• Basit karbonhidrat, toplam ve doymuş yağ içeriği yüksek 
olan yiyeceklerin (şeker, çikolata, kek, pasta, börek, çörek, yağlı, 
kremalı ve içeriği bilinmeyen her türlü yiyecek) tüketiminden 
kaçınılmalıdır.
• Enerji içeriği yüksek olan içecekler (şeker eklenmiş gazlı/
gazsız içecek ve hazır meyve suları, alkollü içecekler vb.) sınırlı 
miktarlarda tüketilmelidir. 
• Vücut ağırlığının denetiminde posa içeriği yüksek olan 
besinlerin tüketimi önemlidir. Bunun için beyaz ekmek yerine 
tam tahıl ürünleri, pirinç yerine bulgur pilavı, sebze ve meyve 
sularının yerine sebze ve meyvenin kendisi tüketilmelidir. Kuru 
baklagillerin tüketimi artırılmalıdır. (Posa kısıtlaması yapılan 
kronik hastalıklar dışında)
• Yiyecekler iyice çiğnenmeli, yavaş yavaş tüketilmelidir.
• Su tüketimine özen gösterilmelidir.
• Izgara, haşlama, buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri 
tercih edilmeli, yağlı ve kremalı soslarla hazırlanmış yiyeceklerden 
ve kızartmalardan kaçınılmalıdır.
• Yiyecek, içecek alışverişi yaparken besin etiketleri okunmalıdır. 
Etikette yer alan porsiyon başına enerji ve besin ögesi içeriklerine 
dikkat edilmelidir. 
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Peki, Tip 2 Diyabeti önlemek için neler yapılabilir? Son yıllarda 
yapılan çalışmalar; yaşam tarzı değişikliklerinin, bozulmuş glikoz 
toleransının (BGT) Tip 2 diyabete ilerlemesini engelleyebildiğini 
göstermiştir. Çocukların beslenmesindeki bilinçsiz davranışlarla 
yağ hücreleri ve adipoz doku kütlesindeki artış, ileri dönemde 
obezite riskini artırmaktadır. Kişinin dengeli ve düzenli beslenme 
alışkanlığı olmalıdır, eğer bu konuda zorluk yaşıyorsa uzmandan 
yardım almalıdır, günlük yaşantısının içerisinde fiziksel aktiviteye 
yer vermelidir. 

Kişi günlük besin ihtiyacını nasıl gidermeli? Protein, 
karbonhidrat ve yağ dengesi nasıl kurulmalı? Obezite 
sorunu yaşamamak için beslenme önerileriniz neler 
olurdu?
Kişinin beslenmesi planlanırken yaşı, kronik hastalıkları, fiziksel 
aktivite durumu, kullandığı ilaçlar, sağlıklı gıdaya ulaşabilme 
durumu çok önemlidir. Karbonhidrat, protein, yağ örüntüsü ise 
sporcu kişilerde, bazı kronik hastalıklarda veya yapılan bazı 
cerrahi işlemlere göre değişmektedir. Sağlıklı bir bireyde ise diyetle 
alınan günlük enerjinin TÜBER’e (Türkiye Beslenme Rehberi) 
göre %45 ila %60 karbonhidrat, yağlardan gelen oranı %20 ila %35 
olmalı ve alınan enerjinin %10’undan daha azı (%7 ila %8) doymuş 
yağlardan, %1’inden azı ise trans yağlardan gelmelidir. %15 ila %20’si 
proteinlerden oluşmalıdır. 

• Vücut ağırlığında oluşan değişikliklerin izlenmesi ve günlük 
diyetle alınan enerji ile fiziksel aktiviteler için harcanan enerjinin 
dengelenmesi gereklidir. 
• Enerji dengesinin sağlanması için porsiyon miktarlarına 
(büyüklüğüne) dikkat edilmelidir.

• Fiziksel aktivite artırılmalı ve hareketsiz geçirilen zaman 
azaltılmalıdır.
• Basit karbonhidrat, toplam ve doymuş yağ içeriği yüksek 
olan yiyeceklerin (şeker, çikolata, kek, pasta, börek, çörek, yağlı, 
kremalı ve içeriği bilinmeyen her türlü yiyecek) tüketiminden 
kaçınılmalıdır.
• Enerji içeriği yüksek olan içecekler (şeker eklenmiş gazlı/
gazsız içecek ve hazır meyve suları, alkollü içecekler vb.) sınırlı 
miktarlarda tüketilmelidir. 
• Vücut ağırlığının denetiminde posa içeriği yüksek olan 
besinlerin tüketimi önemlidir. Bunun için beyaz ekmek yerine 
tam tahıl ürünleri, pirinç yerine bulgur pilavı, sebze ve meyve 
sularının yerine sebze ve meyvenin kendisi tüketilmelidir. Kuru 
baklagillerin tüketimi artırılmalıdır. (Posa kısıtlaması yapılan 
kronik hastalıklar dışında)
• Yiyecekler iyice çiğnenmeli, yavaş yavaş tüketilmelidir.
• Su tüketimine özen gösterilmelidir.
• Izgara, haşlama, buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri 
tercih edilmeli, yağlı ve kremalı soslarla hazırlanmış yiyeceklerden 
ve kızartmalardan kaçınılmalıdır.
• Yiyecek, içecek alışverişi yaparken besin etiketleri okunmalıdır. 
Etikette yer alan porsiyon başına enerji ve besin ögesi içeriklerine 
dikkat edilmelidir. 
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Bireylerin genç görünmeye karșı bakıș açısındaki bilinçlenmeleri üzerine estetik 
amaçlı ișlem yaptırmaya daha çok yaklaștıklarını belirten Klinik Mikrobiyoloji 

Uzmanı Dr. Kamer Koldaș, kaybettiklerinizi geri kazandıracak yeni nesil hücresel 
otolog biofiller dolgu yönteminin detaylarını MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Biofiller ile Kendi 
Hücrelerinizden Dolgu

Dr. Kamer Koldaş

sağlık ve güzellik
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Biofiller dolgu uygulaması özellikle yüzde, 
ellerde, boyunda ya da vücudun herhangi bir 
yerinde olan yoğun deformite  tedavilerinde, 

bir ya da iki ml klasik dolgu uygulamaları 
ile sonuç alınamayacak hasta profilinde 

rahatlıkla uygulanabilir.

on yıllarda, kadın olsun erkek olsun, bireylerin 
dış görünüşlerine ve genç görünmeye olan bakış 
açılarındaki bilinçlenme ile birlikte estetik 
amaçlı işlem yaptırma ihtiyaçları yoğun bir 
şekilde artmıştır. Bu amaçla cerrahi yöntemlere 
başvurulabileceği gibi cerrahi ve anesteziye gerek 
kalmadan uygulanabilecek medikal estetik 

işlemlerle de günlük yaşamdan geri kalmadan memnun edici 
sonuçlara ulaşmak mümkün.

Bu anlamda tabii ki, sektörde bölgelere göre uygulanabilecek 
çeşitlilikte, farklı molekül ve özelliklerde, dolgu amaçlı ürünler 
ve kolajen stimülasyonu yapan ajanlar geliştirilmiş ve halen 
geliştirilmeye devam etmektedir.

Biofiller dolgu aslında uzun yıllardır birçok kişi tarafından 
kabul görmüş, kişinin kendi kanından elde edilen PRP’nin 
(Platelet Rich Plazma) FDA onaylı ve patentli özel bir kit 
yardımı ile birtakım santrüfüj işlemlerinden geçirilmesi sonucu 
meydana gelen, tamamen otolog bir dolgu uygulamasına verilen 
isimdir. Biofiller, hyalüronik asit gibi su tutmaz; tek seferde yedi 
ila on ml arası dolgu ürünü oluşturulup uygulanabilir; kişinin 
kendi kanından üretildiği için ödem, alerji riski yoktur, nodül 
riski yoktur; kolay şekil verilebilir; maliyeti düşüktür ve en 
önemlisi tamamen doğaldır.

Biofiller dolgu uygulaması özellikle yüzde, ellerde, boyunda 
ya da vücudun herhangi bir yerinde olan yoğun deformite  
tedavilerinde, bir ya da iki ml klasik dolgu uygulamaları ile 
sonuç alınamayacak hasta profilinde rahatlıkla uygulanabilir. 
Ayrıca PRP’den elde edilen bir hammadde olduğu için uygulama 
bölgesinde alttan yukarı cildi besleyen, cilt ışıltısını artıran 
bir etki oluşturması işlem etkinliğini ve kalitesini artıran 
faktörlerdendir. Dolgu işlemi beraberinde cilt yenilenmesine 
sağladığı katkı tartışılamaz.

Biofiller dolgu uygulamasını; çeşitli sebeplerle (doğal dolgu 
hammaddesi isteyenler, dinî inançlar, hyalüronik asit dolgularla 
reaksiyon yaşayan kişiler  vb) klasik hyalüronik asit dolgu 
uygulaması  yaptırmak istemeyen tüm hastalarımıza  güzel bir 
alternatif olarak kullanmaktayız.  

S



Üç Yeni Ürün 
Tanıtıldı
Simple’ın yeni Shots Booster Serum 
Serisi’nin lansman etkinliği; Unilever 
Türkiye, Orta Asya, İran Güzellik ve 
Sağlık Kategorisi Lideri Natali Kasap 
ve Dermatolog Dr. Eda Yıldırım 
sözcülüğünde gerçekleşti.

Unilever’ın Türkiye pazarındaki ilk yüz bakım markası olan 
Simple, yeni varyantlarını; cemiyet ve sanat dünyasının sevilen 
isimlerini buluşturan bir etkinlikle tanıttı. Unilever Türkiye, 
Orta Asya, İran Güzellik ve Sağlık Kategorisi Lideri Natali Kasap, 
“Simple olarak tüketicilerimizi yeni Shots Booster Serum serisi ile 
tanıştırmaktan çok mutluyum. Her Simple ürünü gibi bu seri de iyi 
kalpli. Serumlarımızın, tüketicilerimizin cilt rutinlerinin bir parçası 
olacağına eminim.” dedi.  

davet

YASEMİN YÜRÜK

EDA YILDIRIM, MERT VİDİNLİ, LARİSSA GACEMER, NATALİ KASAP, CANSU DENGEY, İLAYDA AKDOGAN

Markanın üç yeni ürünü; iș, 
cemiyet ve sanat dünyasının 
tanınan simalarının katıldığı bir 
lansman etkinliğiyle tanıtıldı.
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sağlık ve güzellik

Kendi ismiyle kurduğu kliniğinde hastalarını kabul eden Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın; boyun fıtığının nedenleri ve belirtilerine 
değinerek, bu alanda uyguladığı fizyoterapi çalıșmalarını ve tedavi yönetmlerini 

MAG Okurlarına anlatıyor.

Uzm. Dr. Nural Aydın
Boyun Fıtığında Tedavi Süreci

ğitim hayatınız, geçmişiniz ve kendinizden 
biraz bahseder misiniz?
Evli ve iki çocuk annesiyim. Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun oldum. 
Fakülte yıllarım boyunca yaz aylarında, Avrupa’daki 
çeşitli hastanelerde çalışarak edindiğim tecrübe 
ve gözlemler bana uzun vadede ne yapmak 

ve nasıl hizmet vermek istediğime dair fikir sahibi olmamı 
sağladı. Uzmanlık eğitimimi aldığım Ankara Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin referans hastane 
olması da hasta çeşitliliğini görmem açısından çok etkili oldu. 
Sonrasında uzunca yıllar Güven Hastanesi ve Ankara Acıbadem 
Hastanesinde uzman doktor ve mesul müdür olarak çalıştım. 2020 

E

UZM. DR. NURAL AYDIN

ocak ayından itibaren kendi kliniğimde hizmet vermeye devam 
ediyorum. 

Uzmanlık alanlarınız neler? Verdiğiniz hizmetler 
hakkında bilgi verir misiniz?
Kas iskelet sistemini ilgilendiren tüm hastalıklar ilgi alanıma 
girmektedir. Biraz daha açmak gerekirse; bel ve boyun fıtıkları, 
kireçlenmeler, fibromiyalji, sinir sıkışmaları, postür bozuklukları, 
kemik erimesi, çeşitli eklem rahatsızlıkları, huzursuz bacak 
sendromu, denge bozuklukları, skolyoz gibi birçok hastalığı 
ekibimle beraber değerlendirip tedavi ediyoruz. Manuel tedavi 
ile çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Gerektiğinde nöral terapi, 
PRP, proloterapi, eklem içi enjeksiyonlar, kuru iğne gibi çeşitli 



sağlık ve güzellik

Kendi ismiyle kurduğu kliniğinde hastalarını kabul eden Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın; boyun fıtığının nedenleri ve belirtilerine 
değinerek, bu alanda uyguladığı fizyoterapi çalıșmalarını ve tedavi yönetmlerini 

MAG Okurlarına anlatıyor.

Uzm. Dr. Nural Aydın
Boyun Fıtığında Tedavi Süreci

ğitim hayatınız, geçmişiniz ve kendinizden 
biraz bahseder misiniz?
Evli ve iki çocuk annesiyim. Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun oldum. 
Fakülte yıllarım boyunca yaz aylarında, Avrupa’daki 
çeşitli hastanelerde çalışarak edindiğim tecrübe 
ve gözlemler bana uzun vadede ne yapmak 

ve nasıl hizmet vermek istediğime dair fikir sahibi olmamı 
sağladı. Uzmanlık eğitimimi aldığım Ankara Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin referans hastane 
olması da hasta çeşitliliğini görmem açısından çok etkili oldu. 
Sonrasında uzunca yıllar Güven Hastanesi ve Ankara Acıbadem 
Hastanesinde uzman doktor ve mesul müdür olarak çalıştım. 2020 

E

UZM. DR. NURAL AYDIN

ocak ayından itibaren kendi kliniğimde hizmet vermeye devam 
ediyorum. 

Uzmanlık alanlarınız neler? Verdiğiniz hizmetler 
hakkında bilgi verir misiniz?
Kas iskelet sistemini ilgilendiren tüm hastalıklar ilgi alanıma 
girmektedir. Biraz daha açmak gerekirse; bel ve boyun fıtıkları, 
kireçlenmeler, fibromiyalji, sinir sıkışmaları, postür bozuklukları, 
kemik erimesi, çeşitli eklem rahatsızlıkları, huzursuz bacak 
sendromu, denge bozuklukları, skolyoz gibi birçok hastalığı 
ekibimle beraber değerlendirip tedavi ediyoruz. Manuel tedavi 
ile çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Gerektiğinde nöral terapi, 
PRP, proloterapi, eklem içi enjeksiyonlar, kuru iğne gibi çeşitli 

Fıtığa bağlı gelișen ağrılarda boyun 
ağrısının yanı sıra sırta, kürek kemiğine, 
omuza, ense köküne ve parmak ucuna 

kadar yayılan ağrılar görülebilir.

girişimsel tedaviler ile ağrıları kontrol altına alıyoruz. Diğer bir tedavi 
başlığımız ise tabii ki de rehabilitasyon tedavileri. Rehabilitasyon; 
inme sonrasında, kırık ya da çeşitli ortopedik ameliyatlar sonrasında 
doku iyileşmesini hızlandırmak, esnekliği arttırmak, kasları 
kuvvetlendirmek, hastayı bir an önce günlük yaşam hareketlerinde 
bağımsız hale getirebilmek için yaptığımız kombine bir tedavidir.

Boyun fıtığı neden oluşur? Belirtileri nelerdir? Tanısı 
nasıl konulur?
Boyun fıtığı; yaşam alışkanlıkları, travmalar ya da genetik aktarım 
nedeniyle ortaya çıkabilen, yarattığı şiddetli ağrılarla yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Uzun süreli masa başı çalışma, cep 
telefonu kullanımı sırasında yanlış pozisyonlamalar, yoğun stres, 
fiziksek olarak yanlış ya da ters bir hareket yapma, hareketsiz yaşam, 
yanlış beslenme sonucunda zaman içerişindeki aşınmaların ve 
yıpranmaların etkisiyle omurgalar arasındaki diskin yapısı deforme 
olur ve disk, omuriliğe doğru taşıp fıtıklaşabilir. Fıtığa bağlı gelişen 
ağrılarda boyun ağrısının yanı sıra sırta, kürek kemiğine, omuza, 
ense köküne ve parmak ucuna kadar yayılan ağrılar görülebilir. 
Ağrı dışında, ilerlemiş fıtıklarda sıkışan sinirin işlevine bağlı olarak 
kolların ve parmakların belli bölgelerinde uyuşukluk, karıncalanma, 
güç kaybı, yürüme güçlükleri ortaya çıkabilir. Her boyun ağrısı, boyun 
fıtığı ile ilişkili değildir. Boyun fıtığı teşhisi koyabilmek için öncelikli 
olarak detaylı bir hasta öyküsü ve fizik muayene gerekir. Boyun 
fıtığından şüphelenilmesi durumunda MR görüntüleme yapılır. MR’ın 
ardından bazı durumlarda elektriksel bir test olan elektromiyografi 
(EMG) yöntemi ile sinir tutumu olup olmadığına bakılır. Bilgisayarlı 
tomografi ve röntgenler de tanı koyma noktasında yardımcı olan 
görüntüleme yöntemleridir.

Hangi durumlarda ameliyata başvurulur? Boyun fıtığı 
ameliyatı sonrası, fıtığın tekrarlama olasılığı var mıdır? 
Operasyon sonrası nelere dikkat etmek gerekir?
İlaç tedavisi, gerektiğinde boyunluk, fizik tedavi uygulamaları, 
algolojik tedaviler, kas kuvvetlendirici egzersizlere rağmen 
şikayetler geçmiyorsa ameliyat gündeme gelebilir. Ameliyat kararı 
alınmasındaki en önemli husus, tüm konservatif tedavi yöntemlerine 
rağmen kolda, elde ve/veya parmaklarda güçsüzlük, ince motor 
hareketleri yapmada zorlanma gibi ilerleyen nörolojik bir bulgu 
olmasıdır. Ameliyat sonrası boyun fıtıklarının, yüzde on ila on beş 
oranında tekrarlandığı da gözlemlenmiştir. Operasyon sonrası bazı 
hususlara dikkat etmezsek bu olasılığı arttırmış oluruz. Örneğin; 
uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmalıdır. Ortopedik 
yastık kullanmak önemlidir. Kuş tüyü, elyaf gibi maddelerden 
yapılmış yastıklar boyun sağlığı için uygun değildir. Uzun süreli 
okumada boynu bükerek değil, kitap yüksekliğini uygun bir seviyede 
ayarlayarak ve göz hareketleri ile okuma yapılmalıdır. Özellikle 
bilgisayar kullanırken ekran göz hizasında olmalı, ağır kaldırmaktan 
kaçınılmalıdır. Başlangıçta yürüyüş, yüzme gibi spor etkinlikleri 
idealdir. İlk dört ay, temas gerektiren sporlardan kaçınılması 
gerekmektedir. Daha ziyade kol kaslarını kuvvetlendirmeye ve 
postürü düzetmeye yönelik bireysel sporlar tercih edilmelidir. Tam 
anlamıyla iyileşme dönemi olarak adlandırdığımız dönem dört ay ve 
sonrasıdır. Bu dönemden sonra birçok aktivite rahatlıkla yapılabilir.

Boyun fıtığında, cerrahi olmayan tedavi yöntemleriyle 
süreç nasıl ilerliyor?
Boyun fıtığı şikayetleri sıklıkla cerrahi olmayan yöntemlerle kontrol 
altına alınabilir. Başlangıç tedavisi olarak kısa süreli istirahat, 
boyunluk kullanımı, fıtığın yarattığı iltihabı gidermeye yönelik 
medikal tedaviler önerebilmekteyiz. Sonrasında ise fıtık tedavisinin 
genelinde kilit noktayı oluşturan fizik tedavi yer almaktadır. Hastanın 

ihtiyacına göre içeriğini düzenlediğimiz; boyun kaslarını 
kuvvetlendirmek, esneklik kazandırmak, kanlanmayı 
arttırmak, doku iyileşmesini sağlamak için manuel tedavi 
ve beraberinde uygulanan fizik tedavi ajanları ile birçok 
hastada yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Medikal tedavi 
ve fizik tedavi ile rahatlamayan hastalarda ise ayrıca terapötik 
enjeksiyonlar uygulamaktayız. Bunlar da kendi içinde çeşitlilik 
göstermektedir. Nöral terapi yapılabileceği gibi floroskopi 
altında uygulanan epidural kortizon enjeksiyonları ve faset 
blokajları ile de istenilen rahatlama sağlanmaktadır. 

Tel: +90 544 277 66 27  •  +90 312 511 26 27
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Șeffaf plaklar yemek yeme sırasında 
çıkarılabildiği için, sabit tellerle yapılan 

ortodontik tedavilerin aksine herhangi bir 
gıda kısıtlaması bulunmamaktadır. 

effaf plak tedavisi nedir?
Sabit teller ve braketlerle yapılan geleneksel ortodontik 
tedavilere alternatif olarak, tellerin olmadığı, kişinin 
kendisi tarafından çıkarılıp takılabilen materyallerle 
tedavi sürecinin çok daha rahat geçmesini sağlayan 
ortodontik tedavi şeklidir. 

Şeffaf plak tedavisine ülkemizde ilgi ne durumda? 
Hastalar bu tedaviye en çok hangi amaçla başvuruyor?
Gün geçtikçe ülkemizde de oldukça yaygınlaşan şeffaf plaklarla 
ortodontik tedaviler, sürecin çok rahat bir şekilde ilerlemesinden 
dolayı tercih edilmektedir. Çok uzak olmayan dönemlerde, teller 
ile yapılan ortodontik tedavilerin yerini tamamen alacağını 
düşünüyorum. Örneğin; kendi kliniğimde %85 oranında şeffaf 
plaklarla tedavilerimi gerçekleştirmekteyim. 

Şeffaf plak tedavisi için ilk muayenede neler yapılıyor?
İlk muayenede hastamın şikayetini dinledikten sonra dijital ağız içi 
tarayıcı ile kayıt alıyorum. Dijital ortama aktarılan bu kayıt üzerinde 
tedavi seçeneklerini, genel mevcut problem ve tedavi sonucunda 
dişlerin nasıl bir görünüme sahip olacağını detaylı bir şekilde 
hastalarıma gösteriyorum. Sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda 
bilgilendirme yapıyorum.

Her yaşta hastaya şeffaf plak tedavisi uygulanabilir mi?
Evet, her yaş için uygun tedavi seçenekleri mevcut olmaktadır ve yaş 
sınırı olmaksızın şeffaf plaklar ile düzgün bir diş dizisine sahip olmak 
mümkündür. 

Şeffaf plak tedavisi ne kadar sürede tamamlanıyor? 
Hastalar sağlıklı dişlerine tam olarak ne zaman 
kavuşuyor?
Bu konuda net bir süre vermek maalesef çok mümkün değil, çünkü 
tamamen ortodontik problemin şiddeti ile alakalı bir durum söz 
konusu; ancak, şunu söyleyebilirim ki şeffaf plaklarla yapılan 
tedavilerde planlama aşaması, tellerle yapılan tedavilere göre çok 
daha detaylı olduğu için tellere göre tedavi süresi çok daha kısa 
olmaktadır. Kendi hastalarımdan ortalama süre verecek olursam 
şeffaf plaklarla tedaviler 6 ay ila 2 yıl arasında değişmekte diyebilirim.

Şeffaf plak tedavisi sırasında ağrı oluyor mu? 
Konuşmada aksaklıklar yaşanıyor mu?
İlk uygulama yapıldığında dişler üzerinde bir miktar kuvvet 
oluştuğu için hafif düzeyde ağrı olabiliyor ancak, üç gün içinde 
kendiliğinden bu ağrı geçmektedir. Konuşmada ise yine ilk 
uygulamada bir miktar aksaklık olsa da iki gün içinde bu durum 
geçmekte ve konuşma tamamen normale dönmektedir. Şeffaf plaklar 
diş etlerinin hemen üzerinde sonlandığı için üst çenede damağa 
uzanan herhangi bir parça içermemektedir. 

Şeffaf plak tedavisinde kontrole gelme sıklığı nedir?
Genellikle ayda, altı haftada bir kere kontrol yapılması önerilmekle 
beraber, ağız içi bir işlem gerekmediği sürece bu zaman iki ila üç aya 
kadar çıkabilmektedir. Hatta yurt dışında veya il dışında yaşayan 
hastalarımda bu süreyi altı aya kadar çıkarılabilmekteyim. 

Hastaların fiziksel olarak kontrole gelmesine
gerek var mı?
Şeffaf plaklarla tedavilerin bazı aşamalarında ağız içinde işlem 
gerekmektedir. Bu durumda hastamın fiziksel olarak kontrole 
gelmesi gerekmektedir ancak, hastalarım gelemeyeceklerini 
belirttiği zaman bu işlemleri tedavi planlaması sırasında altı ayda bir 
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olacak şekilde planlıyorum ve kontrollerimi hastalarımla dijital 
ortamda görüntülü buluşarak sağlayabiliyorum. Özellikle yurt 
dışında veya il dışında bulunan hastalarımda süreci bu şekilde 
yönetmeye çalışıyorum.

Şeffaf plak tedavisi süresince hastaların nelere 
dikkat etmesi gerekiyor? Gıda tüketimi konusunda 
tavsiyeleriniz neler?
Şeffaf plaklar yemek yeme sırasında çıkarılabildiği için, sabit 
tellerle yapılan ortodontik tedavilerin aksine herhangi bir gıda 
kısıtlaması bulunmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken en 
önemli konu, plakların günlük yeterli sürede takılmasıdır. Bu süre 
ise en az on dokuz saat olacak şekilde olmalı ve her şeffaf plağın 
tüm dişlere tam olarak oturtulduğundan emin olmak gerekir. 

Şeffaf plakların bakımı nasıl olmalıdır?
Gıda tüketimi sonrası dişler fırçalanıp, ardından şeffaf plaklar 
takıldığı için plakların gıda ile teması minimum seviyede 
olmaktadır. Bu nedenle hijyen konusunda çok fazla problem 
yaşanmamaktadır. Kaldı ki her hafta yeni plağa geçildiği için 
sürekli plaklar yenilenmektedir; ancak yine de bakımı için çeşitli 
firmalar tarafından temizleme kristalleri üretilmektedir. Bunlar 
dışında suyun altında plakların normal diş fırçası ile günde bir 
kere temizlenmesi yeterli olmaktadır.  



sağlık ve güzellik

Harmoni Psikolojik Danıșmanlık Merkezinin 
kurucusu Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Özer 

yetișkinlerle çalıșmalar yaparken,
Uzm. Klinik Psikolog İdil Alaftar ise çocuk ve 

ergen danıșanlarını kabul ediyor...

Özer ve Alaftar; uyguladıkları tedavi yöntemlerini, 
psikolojik yaklașımlarındaki incelikleri ve

daha fazlasını MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Ruh ve Beden Uyumu

Harmoni Psikolojik 
Danışmanlık Merkezi

ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Eğitimleriniz, uzmanlık 
alanlarınız neler?
Ezgi Özer: Ankara’da 1993 yılında dünyaya geldim. 
Psikolog olmaya, lise yıllarımdan itibaren hem 
bilim olarak psikoloji alanına duyduğum ilgimden 
hem de insanlara karakterimi psikolog olmaya 

uygun bulduğumdan karar verdim. Lisans eğitimimi 2016 
yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan 
hemen sonra 2017 yılında İngiltere’de Bournemouth Üniversitesi 
Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansımı bitirdim. Eğitim 
hayatım boyunca çocukların yalan söyleme davranışlarında 
bilişsel gelişimlerinin ve ailelerinin rolü üzerine ve travmaların 
hafızamız üzerine etkisi ve tedavi yöntemleri hakkında akademik 
olarak araştırmalar yaptım. Yüksek lisansım bittikten sonra 
Ankara’ya geri dönerek çeşitli yerlerde psikolog olarak çalıştım 
ve kendimi alanımda geliştirmek adına birçok terapi yöntemi 
eğitimi ve psikolojik test eğitimleri aldım. Bunlar arasında 
özellikle psikolog olarak yoğun şekilde kullanmakta olduğum 
yöntemlerden bilişsel davranışçı terapi, EMDR (göz hareketleriyle 
duyarsızlaştırma, yeniden işlemle) ve Gottman çift terapisi 
bulunmakta. Yetişkinlerle çalışmaktayım ve uzmanlık alanlarım  
özellikle depresyon, kaygı bozuklukları, yas  ve travmalar. 2021 
pandemi döneminde, kurucusu olduğum Harmoni Psikolojik  

Ö Danışmanlık Merkezini açtım. O günden bu yana ben ve iş 
arkadaşlarım çalışmalarımızı yürüterek, ruhlarının ve bedenlerinin 
harmonisini bulup gerçek mutluluğa erişebilmeleri inancıyla 
danışanlarımızla bir araya geliyoruz.

İdil Alaftar: Lisans eğitimimi Bilkent Üniversitesi Psikoloji 
bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansımı TED 
Üniversitesi Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi alanında yaptım. Şu 
anda Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji programında doktora 
yapmaktayım. Lisans stajlarımı Koç Üniversitesi Bilişsel Gelişim 
Psikolojisi Laboratuvarında ve Boylam Psikiyatri Hastanesinde 
tamamladım. Yüksek lisans tezimde, annelerin, çocuklarına 
kopukluk ve reddedilme şemasının aktarımında olumsuz 
yaşantıların ve otobiyografik bellek özgüllüğünün rolü üzerinde 
çalıştım. Tezimin kısaltılmış bir bölümü Child Abuse & Neglect 
isimli uluslararası hakemli bir dergide yayımlandı. Çocuk, ergen 
ve ailelerle görüşmeler yapıyorum. Çocukluk ve ergenlik dönemi 
sorunları, travma, kayıp, yas gibi pek çok alanda çalışıyorum. 
Şema terapi, deneyimsel oyun terapisi, kanser hastalarıyla ve 
yakınlarıyla çalışma, psikoonkoloji, uluslararası travma, yas 
çalışmaları eğitimlerini ve Attentioner Dikkatimi Topluyorum 
programıyla uygulayıcı eğitim aldım. Yüksek lisans öğrenimim 
kapsamında almış olduğum aile terapisi ve bilişsel davranışçı terapi 
yaklaşımlarını benimsedim. Yakın zamanda psikodrama eğitimi 

EZGİ ÖZER

almayı planlıyorum. “WISC-IV Çocuklar için Zekâ Testi”, “MOXO 
Dikkat Testi”, “Çocuk ve Ergenler için Değerlendirme Bataryası ve 
Özgül Öğrenme Güçlüğü” testlerini uygulamaktayım.

Harmoni’nin kuruluş öyküsü, amacı, vizyonu nedir? 
Hangi alanlarda hizmet veriyor?
Ezgi Özer: Harmoni Psikolojik Danışmanlık Merkezinin kuruluş 
öyküsü kısaca; psikolojik desteğin bir lüks olmaktan çıkarak, 
herkesin faydalanabileceği bir alan olması isteğiyle ve sadece terapi 
seanslarına girip psikolojik tedaviyi sağlamaktansa psikolojik iyi 
olma halinin birçok disiplini bir araya getirerek -sanat, meditasyon, 
dans, drama gibi- sağlama hayaliyle ortaya çıktı ve gerisi geldi. 
Merkez olarak benimsediğimiz vizyonumuz Mahatma Gandhi’nin 
şu sözüne dayanıyor: “Mutluluk; düşündüklerinin, söylediklerinin 
ve yaptıklarının ‘harmoni’ içinde olduğu zamandır.”  Mottomuz ise 
ruhun ve bedenin harmonisi, çünkü bana göre gerçek mutluluk 
psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak uyum içinde dengede olmamızla 
mümkün. Hizmetlerimiz arasında; yetişkin, ergen, çocuk , aile ve 
çift-ilişki danışmanlığı bulunmaktadır. Ayrıca Diyetisyen Esra 
Karalar tarafından beslenme ve diyet danışmanlığı sağlanmakta. 
“MOXO Dikkat Testi”, “WISC-IV Zekâ Testi”, “Gelişim Testleri”, 
“Nöropsikolojik Testler” ve “Psikolojik Değerlendirme Testleri”ni 
merkezimizde uygulamaktayız. Aynı zamanda grup çalışmaları, 
seminer ve atölye çalışmalarına önem vererek birçok etkinlik 
düzenlemekteyiz. 

İlişki ve evlilik terapisinde hedef nedir? Bu konuda 
hangi yöntemi kullanarak ilerliyorsunuz? Bu yöntem 
hakkında bilgi verir misiniz?
Ezgi Özer: İlişki ve evlilik terapisi, çiftlerin yaşadıkları çeşitli 
problemlere çözümler bulabilmek adına birlikte danışmanlık aldığı 
bir destek biçimidir. Bireysel terapiden en büyük farkı, partnerlerin 
birlikte sürece dahil olarak çözüm için bir arada çabalamalarıdır. 
Hedefimiz ise partnerlerin problemlerinin kaynaklarını daha 
yapıcı şekilde anlamalarını sağlayarak ortaklaşa çözüm yolları 
bulmalarını ve uygulayabilmelerini sağlamaktır. Burada psikoloğun 
görevi de hayatidir ama ilişki bitsin veya devam etsin diyecek 
yetkili kişi değildir. Asıl amaç her zaman, riskli durumlar hariç 
olmakla beraber, ilişkinin sağlıklı şekilde sürmesini sağlamaktır; 
ilişkinin geleceğine karar verecek olan, danışmanlığa başvuran 
çiftlerdir. İlişki, çiftin kendisine aittir ve terapist sadece burada 
gözlemci ve sağlıklı iletişim için yol göstericidir. Merkezimizde 
kullanmış olduğum yöntem ise Gottman çift terapisidir.  Bu 
yöntemin diğer çift terapisi yöntemlerinden ayıran en büyük 
özelliği bilimsel birçok araştırmaya dayanarak bir teori üzerine 
oluşturulmasıdır. Araştırmalarda; mutluyum ve mutsuzum 
diyen birçok ilişki incelenmiş ve mutlu bir ilişkide olması gereken 
unsurlar belirlenerek teori oluşturulmuştur. Yapılan hem bireysel 
hem de çift değerlendirme görüşmeleri ve test materyalleri 
sonucunda “Güçlü İlişki Evi”ndeki unsurlardan güçlü ve güçsüz 
yanlar belirlenerek güçlü yanların pekiştirilmesi güçsüz yanların 
ise geliştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece çiftlerin birbirinin 
dünyasını tam anlamıyla tanıyarak, yapıcı bir şekilde problemlerini 
çözmeyi öğrenmeleri ve iletişimlerini sağlıklı zemine oturtmaları 
amaçlanmaktadır.

Boşanma durumunda çocuklara karşı tutum nasıl 
olmalıdır? Dikkat edilmesi gerekenler ve sırayla 
atılması gereken adımlar nelerdir?
İdil Alaftar: Boşanma konusu ebeveynler tarafından sıklıkla 
karşılaştığımız bir durum. Öncelikle ebeveynlerin bilinçlenmesi 
çocuklara karşı sağlıklı tutum geliştirmelerinde büyük önem 

taşıyor. Boşanmada, birbirine eş olmak bitse de çocuğun ebeveyni 
olma durumu devam etmektedir. Çocuklar anne veya babası 
tarafından bir diğer ebeveynini kötüleyici, aşağılayıcı, küçük 
düşürücü söylemlere maruz kalmamalıdır. Çocuklardan boşanıldığı 
gizlenmemelidir. Anne-babanın boşanması veya boşanacağı, 
çocuğun yaş grubuna uygun ve anlayabileceği sözcüklerle ifade 
edilmelidir. Sorduğu sorular kısa ve net yanıtlarla ebeveynleri 
tarafından açıklanmalıdır. Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğunda, 
babasının yanındaysa annesiyle, annesinin yanındaysa babasıyla 
konuşabileceğini, ona ulaşabileceğini, onu görebileceğini bilmesi 
güven duygusunun gelişimi açısından önem arz eder. Çocuğun 
hangi ebeveynde ne zaman ve ne kadar kalacağının çocukla 
paylaşılması, çocuğun belirsizlikten duyabileceği olası kaygı ve 
endişe verici beklenmedik durumları netleştirebilecek, böylece 
çocuk bir bilinmezlikten korunabilecektir. Anne ve babaların bazı 
şartlar gereği çocukları için aynı ortamda bulunmaları gerektiğinde 
en dikkat edilmesi gereken, çocuğun yanında tartışmamak ve 
fiziksel-sözel hiçbir şiddet içeriğinin olmamasıdır. Çocuğunuzun 
kendini size anlatması, duygularını sizinle paylaşması için 
destekleyici olmak, ama bunu yaparken zorlayıcı olmamak 
boşanma durumunda oldukça önem taşımaktadır.

Ezgi Özer: Ayrıca önemli bir noktaya daha değinmek gerekirse 
kesinlikle anne-baba, çocuğa yaklaşımında, duygularını 
yansıtmasında, yaşananların acısını çocuktan bilinçli veya bilinç 
dışı çıkartma konusunda dikkatli olmalı. Bu hassas dönem herkes 
için geçerli. Hem çocuklar için hem de evliliği bitiren ve yeni 
hayatına adapte olması gereken anne-baba için son derece kritik 
bir dönem. Ebeveynlerin, kendileri ve çocuklarının psikolojik 
sağlığını koruyabilmek için yetkin uzmanlardan destek almaları 
gerekli. Kendileri iyi olmazsa çocukları için de yeterli olamazlar ve 
istemeden ileride daha büyük problemlere yol açabilirler. 
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almayı planlıyorum. “WISC-IV Çocuklar için Zekâ Testi”, “MOXO 
Dikkat Testi”, “Çocuk ve Ergenler için Değerlendirme Bataryası ve 
Özgül Öğrenme Güçlüğü” testlerini uygulamaktayım.

Harmoni’nin kuruluş öyküsü, amacı, vizyonu nedir? 
Hangi alanlarda hizmet veriyor?
Ezgi Özer: Harmoni Psikolojik Danışmanlık Merkezinin kuruluş 
öyküsü kısaca; psikolojik desteğin bir lüks olmaktan çıkarak, 
herkesin faydalanabileceği bir alan olması isteğiyle ve sadece terapi 
seanslarına girip psikolojik tedaviyi sağlamaktansa psikolojik iyi 
olma halinin birçok disiplini bir araya getirerek -sanat, meditasyon, 
dans, drama gibi- sağlama hayaliyle ortaya çıktı ve gerisi geldi. 
Merkez olarak benimsediğimiz vizyonumuz Mahatma Gandhi’nin 
şu sözüne dayanıyor: “Mutluluk; düşündüklerinin, söylediklerinin 
ve yaptıklarının ‘harmoni’ içinde olduğu zamandır.”  Mottomuz ise 
ruhun ve bedenin harmonisi, çünkü bana göre gerçek mutluluk 
psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak uyum içinde dengede olmamızla 
mümkün. Hizmetlerimiz arasında; yetişkin, ergen, çocuk , aile ve 
çift-ilişki danışmanlığı bulunmaktadır. Ayrıca Diyetisyen Esra 
Karalar tarafından beslenme ve diyet danışmanlığı sağlanmakta. 
“MOXO Dikkat Testi”, “WISC-IV Zekâ Testi”, “Gelişim Testleri”, 
“Nöropsikolojik Testler” ve “Psikolojik Değerlendirme Testleri”ni 
merkezimizde uygulamaktayız. Aynı zamanda grup çalışmaları, 
seminer ve atölye çalışmalarına önem vererek birçok etkinlik 
düzenlemekteyiz. 

İlişki ve evlilik terapisinde hedef nedir? Bu konuda 
hangi yöntemi kullanarak ilerliyorsunuz? Bu yöntem 
hakkında bilgi verir misiniz?
Ezgi Özer: İlişki ve evlilik terapisi, çiftlerin yaşadıkları çeşitli 
problemlere çözümler bulabilmek adına birlikte danışmanlık aldığı 
bir destek biçimidir. Bireysel terapiden en büyük farkı, partnerlerin 
birlikte sürece dahil olarak çözüm için bir arada çabalamalarıdır. 
Hedefimiz ise partnerlerin problemlerinin kaynaklarını daha 
yapıcı şekilde anlamalarını sağlayarak ortaklaşa çözüm yolları 
bulmalarını ve uygulayabilmelerini sağlamaktır. Burada psikoloğun 
görevi de hayatidir ama ilişki bitsin veya devam etsin diyecek 
yetkili kişi değildir. Asıl amaç her zaman, riskli durumlar hariç 
olmakla beraber, ilişkinin sağlıklı şekilde sürmesini sağlamaktır; 
ilişkinin geleceğine karar verecek olan, danışmanlığa başvuran 
çiftlerdir. İlişki, çiftin kendisine aittir ve terapist sadece burada 
gözlemci ve sağlıklı iletişim için yol göstericidir. Merkezimizde 
kullanmış olduğum yöntem ise Gottman çift terapisidir.  Bu 
yöntemin diğer çift terapisi yöntemlerinden ayıran en büyük 
özelliği bilimsel birçok araştırmaya dayanarak bir teori üzerine 
oluşturulmasıdır. Araştırmalarda; mutluyum ve mutsuzum 
diyen birçok ilişki incelenmiş ve mutlu bir ilişkide olması gereken 
unsurlar belirlenerek teori oluşturulmuştur. Yapılan hem bireysel 
hem de çift değerlendirme görüşmeleri ve test materyalleri 
sonucunda “Güçlü İlişki Evi”ndeki unsurlardan güçlü ve güçsüz 
yanlar belirlenerek güçlü yanların pekiştirilmesi güçsüz yanların 
ise geliştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece çiftlerin birbirinin 
dünyasını tam anlamıyla tanıyarak, yapıcı bir şekilde problemlerini 
çözmeyi öğrenmeleri ve iletişimlerini sağlıklı zemine oturtmaları 
amaçlanmaktadır.

Boşanma durumunda çocuklara karşı tutum nasıl 
olmalıdır? Dikkat edilmesi gerekenler ve sırayla 
atılması gereken adımlar nelerdir?
İdil Alaftar: Boşanma konusu ebeveynler tarafından sıklıkla 
karşılaştığımız bir durum. Öncelikle ebeveynlerin bilinçlenmesi 
çocuklara karşı sağlıklı tutum geliştirmelerinde büyük önem 

taşıyor. Boşanmada, birbirine eş olmak bitse de çocuğun ebeveyni 
olma durumu devam etmektedir. Çocuklar anne veya babası 
tarafından bir diğer ebeveynini kötüleyici, aşağılayıcı, küçük 
düşürücü söylemlere maruz kalmamalıdır. Çocuklardan boşanıldığı 
gizlenmemelidir. Anne-babanın boşanması veya boşanacağı, 
çocuğun yaş grubuna uygun ve anlayabileceği sözcüklerle ifade 
edilmelidir. Sorduğu sorular kısa ve net yanıtlarla ebeveynleri 
tarafından açıklanmalıdır. Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğunda, 
babasının yanındaysa annesiyle, annesinin yanındaysa babasıyla 
konuşabileceğini, ona ulaşabileceğini, onu görebileceğini bilmesi 
güven duygusunun gelişimi açısından önem arz eder. Çocuğun 
hangi ebeveynde ne zaman ve ne kadar kalacağının çocukla 
paylaşılması, çocuğun belirsizlikten duyabileceği olası kaygı ve 
endişe verici beklenmedik durumları netleştirebilecek, böylece 
çocuk bir bilinmezlikten korunabilecektir. Anne ve babaların bazı 
şartlar gereği çocukları için aynı ortamda bulunmaları gerektiğinde 
en dikkat edilmesi gereken, çocuğun yanında tartışmamak ve 
fiziksel-sözel hiçbir şiddet içeriğinin olmamasıdır. Çocuğunuzun 
kendini size anlatması, duygularını sizinle paylaşması için 
destekleyici olmak, ama bunu yaparken zorlayıcı olmamak 
boşanma durumunda oldukça önem taşımaktadır.

Ezgi Özer: Ayrıca önemli bir noktaya daha değinmek gerekirse 
kesinlikle anne-baba, çocuğa yaklaşımında, duygularını 
yansıtmasında, yaşananların acısını çocuktan bilinçli veya bilinç 
dışı çıkartma konusunda dikkatli olmalı. Bu hassas dönem herkes 
için geçerli. Hem çocuklar için hem de evliliği bitiren ve yeni 
hayatına adapte olması gereken anne-baba için son derece kritik 
bir dönem. Ebeveynlerin, kendileri ve çocuklarının psikolojik 
sağlığını koruyabilmek için yetkin uzmanlardan destek almaları 
gerekli. Kendileri iyi olmazsa çocukları için de yeterli olamazlar ve 
istemeden ileride daha büyük problemlere yol açabilirler. 

Barbaros Mahallesi, Büyükelçi Sokak No: 20/10  Çankaya, Ankara, TURKEY - Tel: +90 312 468 80 24
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sağlık ve güzellik

Eda Bayazıt Epilasyon ve Güzellik Merkezinin kurucusu güzellik uzmanı ve 
saç ekimi koordinatörü Eda Bayazıt; firmasının vizyonunu, uzun süre sektörde 

bulunmasının avantajlarını ve merkezinde verdiği hizmetleri
MAG Okuyucularıyla paylașıyor.

Eda Bayazıt
Güzellik Merkezi

EDA BAYAZIT



Merkezimizde eğitim almak 
isteyen öğrencilerimize sosyal 

medya yönetimi ve fotoğraf 
çekimi dahil olmak üzere en iyi 

șekilde eğitim veriyoruz. 

ncelikle Eda Bayazıt kimdir? Kendinizden 
ve firmanızdan biraz bahseder misiniz? 
Firmanızın vizyonu ve gayesi nedir?
1988 yılında Ordu Fatsa’da doğdum. İlk ve 
ortaöğrenimimi orada tamamladım. Adnan Menderes 
Üniversitesi mezunuyum. Güzellik uzmanı ve saç ekimi 
koordinatörüyüm. On üç yıldır saç ekimi alanında ve 

güzellik sektöründe çalışıyorum. İzmir ve Ankara başta olmak üzere 
Türkiye genelinde birden fazla şubesi olan güzellik salonlarının 
yöneticiliğini yaptım. Ankara’da birçok özel hastanenin saç ekim 
ünitesini kurdum. Kasım 2019’da mesleki yeterlilik ve donanımımın 
hazır olduğunu hissettiğimde, Eda Bayazıt Epilasyon ve Güzellik 
Merkezini kurdum. Merkezin marka sahibi ve yöneticisiyim. Uzun 
süre sektörde hizmet vermenin avantajlarından yararlanarak son 
sistem cihazlar ve dünyaca ünlü markalar ile iş birliği yapmaktayız. 
Kuruluştan itibaren ilk hedefimiz her zaman mutlu müşteri ilkesi 
ile hareket etmek oldu. Butik güzellik merkezi anlayışı ile bizi tercih 
eden misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermekteyiz 
ve her zaman müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktayız.

Merkezinizde verdiğiniz hizmetler neler? Müşteri 
memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz? 
Merkezimizde kadın ve erkek misafirlerimize hizmet veriyoruz. 
Lazer epilasyon, cilt bakımları, kalıcı makyaj uygulamaları, 
bölgesel incelme ve diyetisyen, kaş ve kirpik laminasyonu, kirpik 
lifting, kalıcı oje ve protez tırnak yapımı hizmetlerini veriyoruz. 
Müşterilerimizin beklentilerini dinlenip her uygulama öncesi 
gerekli analizler yapılarak uygulamalara başlanıyor. Hiçbir 
danışanımıza, ihtiyacı olmayan uygulamaları önermiyoruz ve seans 
aralıkları, süreleri kişiye özel düzenleniyor. Sonuç odaklı hizmet 
vermeye özen gösteriyoruz. 

Saç ekiminin Türk sağlık turizmindeki yeri hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında estetik ve 
güzellik adına yapılan uygulamalar bir hayli merak konusu olup 
takip ediliyor. Türkiye’de uygulamaların ekonomik olarak makul 
olması, yabancı misafirlerin ilgisini bir hayli çekiyor. Türkiye estetik 
ve güzelliğin başkenti konumuna gelmiştir. Biz de buna uygun 
olarak, yurt dışından bizi tercih eden misafirlerimizi özel hizmet 
anlayışı ile ağırlıyor, müşterinin tercih ettiği uygulamalardan en iyi 
şekilde sonuç almalarını sağlıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil 
etmek bizim için ayrı bir gurur oluyor.

Merkezinizde eğitimler de veriyorsunuz. Bu 
eğitimlerin içeriği nedir? Eğitim sonrası katılımcıların 
elde ettikleri neler?
Merkezimizde workshop’lar düzenliyoruz. Özellikle kalıcı makyaj 
ve tırnak bakımında eğitim almak isteyen öğrencilerimize sosyal 
medya yönetimi ve fotoğraf çekimi dahil olmak üzere en iyi şekilde 
eğitim veriyoruz. Kendini bu alanda yetiştirmek isteyen herkesi 
bekliyoruz.  

Ö

Tel: +90 531 217 84 52 
Orhan Bey Caddesi, Ata Yıldız Plaza No: 68 Çankaya,  Ankara, TURKEY
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Ünlüler Kırkıncı 
Yıl Sergisinde
Estée Lauder’ın Tuvanam 
koleksiyonu İstanbul’da düzenlenen 
bir sergiyle tanıtıldı. İş ve cemiyet 
hayatının ünlü simalarının katıldığı 
etkinlikte konuklar, müzik ve ikramlar 
eşliğinde oldukça keyifli vakitler 
geçirdi.

Markanın ikonik serumu Advanced Night Repair’in kırkıncı 
yılı, Tuvana Büyükçınar’ın tasarımlarının tanıtıldığı bir sergi ile 
kutlandı. İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı sergide 
Estée Lauder’in yedi ilkesinin yansıtıldığı; Tuvana Büyükçınar’ın, 
yaratıcı bakış açısı ile yeniden tasarladığı serum şişeleri tanıtıldı. 
Sergiye katılan ziyaretçiler, tasarımları yakından inceleme fırsatı 
buldu. 

davet

TUVANA BÜYÜKÇINAR

ASLI ȘENEBRU AKEL

Alara Zeynep Koçibey, Yasmin Paris Uzan
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Özellikle son günlerde oldukça merak edilen ‘‘aile dizimi’’ ve 
reiki, holistik anlayıș hakkında MAG Okurlarını aydınlatan 
Alkım Holistik Danıșmanlık kurucusu Sibel Duran Koç; 

șifa çalıșmalarını ve verdiği hizmetleri örneklerle açıklıyor.

Aile Dizimi Nedir?

Alkım Holistik Danışmanlık

SİBEL DURAN KOÇ
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șifa çalıșmalarını ve verdiği hizmetleri örneklerle açıklıyor.

Aile Dizimi Nedir?

Alkım Holistik Danışmanlık

SİBEL DURAN KOÇ

Bizim bu hayattaki gayemiz, bütüne 
fayda verip fayda almaktır. Bu gaye 
ile elimizin uzandığı yere kadar ne 

gerekiyorsa yapmak için bu yolu seçtik.

endinizden biraz bahseder misiniz? Neler 
yapıyorsunuz? Bu alana yönelmeye nasıl 
karar verdiniz? Çalışma alanlarınız ve 
hizmetleriniz neler?
Evli ve iki erkek çocuk annesiyim. Aslen Erzurumlu 
olup doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara gibi sakin 
bir şehirde, içi içine sığmayan ve çevresindeki insanlara 

sürekli yardımcı olma niyetindeki biri olarak 2013 yılında, tasavvufi 
eğitimlerle başladığım kendimi bulma ve hizmet etme tekâmül 
yolundaki ilk adımımı attım. Daha sonrasında, bilim ile yürümenin 
daha faydalı olacağı inancıyla yoluma devam ettim. 2017 yılında 
Alkım Holistik Danışmanlık adı altında hizmet vermeye başladım.

Yapmış olduğumuz başlıca çalışmalarımız arasında aile danışmanlığı, 
ilişki ve evlilik danışmanlığı, profesyonel yaşam koçluğu, reiki, access 
bars var. Bunun yanı sıra alternatif olarak spiritüel alanda, doğal 
taşlarla frekans ve beden arındırma çalışmalarımız bulunmaktadır. 
Bizim bu hayattaki gayemiz, bütüne fayda verip fayda almaktır. Bu 
gaye ile elimizin uzandığı yere kadar ne gerekiyorsa yapmak için bu 
yolu seçtik.

Holistik ne demek?
Holistik, bütünsellik anlamına gelir. Doğal dengeyi oluşturan bir tedavi 
şekli anlamında kullanılır. Ruh, zihin, beden bütünselliğini ifade eder.

Reiki ne demek?
Reikiyi açıklamak istersek; reiki kâinatta bulunan çiğ, saf enerjinin 
tedavi amacıyla kullanılmasıyla oluşan bir terapi yöntemidir. Reiki ile, 
enerjisi ve frekansı düşük olan insanların yaşam enerjisini yükseltmek, 
dengelemek, enerji dengesizliklerinin önüne geçmek; ruhen, bedenen, 
zihnen ve duygusal olarak iyileştirmek amaçlanmaktadır.

Reikide el vermek nedir?
Günümüzde topraklarımızda mevcut olan el verme gibi, yıllardır 
elden ele aktarılan pozitif arınma enerjisi kanalıdır. Reiki master’ların 
öğrencilerine bu enerjiyi aktarması ile oluşur ve tedavi etmek amacı ile 
kullanılır.

Aile dizimi nedir?
Aile dizimi; ailenin uzak geçmişte yaşamış olduğu travmaları, olayları, 
problemleri ve yaşam şekilleriyle, bugün yaşadığımız problemlerin 
görünmeyen kısmındaki asıl kaynağı bulup kişilerin bunlarla 
yüzleşmesi ve fark etmesi sonucunda bu travmalardan  şifalanma 
yöntemidir. Ata; olayı yaşar, hayatında inanca ve sonrasında duyguya 
dönüştürür. Daha sonrasında bunu alt soylara aktarır. Aile dizimindeki 
asıl amaç, kişiye bu aktarımları fark ettirip bu yönde şifalandırmaktır. 
Şifalanan negatif ata aktarımları kişinin soyundan gelen alt 
nesillerinde bu blokajlardan şifalanmasına vesile olacaktır.

Aile dizimi nasıl yapılır?
Aile diziminde kalabalık bir grup ile çalışılır. Uygulama yapılacak 
kişi haricinde hiç kimse, kişinin hayatındaki hangi insan rolünü veya 
duyguyu oynadığını bilmez. Roldeki kişiler içsel gelen dürtüler ile 
duygularını ifade ederler. Dizim açılan kişi ve hayatındaki blokajlar, 
travmalar, içsel dürtüler ve inançlar açığa çıkartılarak farkındalık 
yaratılır, şifalandırma sağlanır.

Şifa verdiğiniz danışanlarınızdan birkaç örnek verebilir 
misiniz? 
Bize gelen bir danışanımız; evden çıkmayan, hiçbir hastalık belirtisi 
olmayan ama sürekli ilaç ve serumlar kullanma gereği hisseden bir 
hanımefendiydi. Olması gereken ideal kilosunun çok altında olan, 

K

hayata perdelerini kapatmış birisiydi. Yaptığımız seanslar 
sonucu, bilinç dışındaki travmaları teşhis ettik. Kayınvalidesi 
ile yaşadığı problemler doğrultusunda negatif bir bağ kurup, 
hayır diyememenin sonucu olarak, değersizlik psikolojisine 
girip hayat enerjisini kaybetmiş bir kadındı. Çalışmalarımızın 
sonucunda bedenen, zihnen ve ruhen kendi benliğine, yaşam 
enerjisine dönmesine vesile olduk. Yine bir danışanımız çok 
yüksek derecede panik atak kaynaklı ilaç tedavisi görürken 
bize geldi. Seanslarımız sonucunda kendinde güven sorunu 
ile karşılaştık. Bu sorun odaklı yaptığımız enerjisel seanslar 
ve yaşam koçluğu çalışmaları ile kendine güvenini tekrar 
açığa çıkartıp ilaç kullanımı bıraktırıp, hayat bakış açısını 
şifalandırmasına vesile olduk. 

alkimholistikdanismanlik
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Hayvanlar üzerinde test edilmeyen vegan içerikli ve doğaya saygılı paketlerle titiz 
çalıșmalar sonucu ürünlerini ortaya çıkaran Bloumsie’nin firma sahibi 

Emir Kardaș, markalarının olușum sürecini, ürün yelpazesini ve üretimde dikkat 
ettikleri noktaları MAG Okurlarıyla paylașıyor... 

Etik - Etkili - Eşsiz 
Temiz İçerikli Vegan Cilt Bakımı

Bloumsie

loumsie’nin marka oluşum süreci nasıl 
başladı?  
Tek amacımız vardı. Yeni filizlenen bir çiçek gibi, 
kokusuyla bile mutluluk ve huzur veren, canlılık 
katan ürünler üretmek… Marka ismimiz de böyle 
doğdu. Emindik; bir insanın hayatına katacağımız 
güzellik, bir kelebek etkisi misali bizi de mutlu 

edecekti. Aylarca süren deneme süreçleri, temiz içerikler için 
okunan akademik makaleler, peşinden koştuğumuz global 
trendler, özenle seçilen ve son teknolojiyle üretilen hammaddeler, 
Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen bitkiler… Hepsi bir 
araya geldi; kimya ve ilaç sektöründe en üst düzey üretim hattı 

olan, sterilize odalı, AR-GE merkezli bir üretim tesisinde ve de 
Bezmialem Fitoterapi Merkezi’nin laboratuvarlarında hikâyemiz 
hayat buldu. 

Tüm ürünleri sadece beş yüz adet üreterek kozmetiğin “haute 
couture” versiyonu olmayı amaçladık. Hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmadan, önce kendimiz ve en değer verdiklerimizin güvenle 
kullanması için bu markayı yarattık. Bizim hayallerimiz, ambalaj 
tasarımlarımızdaki ince detaylarda, her içerik için yapılan titiz 
çalışmalarda, doğaya saygılı paketlerimizde, hayvanlar üzerinde 
test edilmeyen vegan içerikli ürünlerimizde. Hayal kurduk ve 
inandık. “Etik, etkili ve eşsiz” ürünler yarattık. 

B

EMİR KARDAȘ

Biz ürünlerimizden sonuna 
kadar emin olmadan kimseye 

sunmayacağız. Bloumsie markamızla, 
en değer verdiklerimiz için 

ürettiklerimizi, șimdi onlara ihtiyacı 
olan her cilt için sunuyoruz.

İlk günden itibaren verdiğimiz söz şu oldu: Biz ürünlerimizden sonuna 
kadar emin olmadan kimseye sunmayacağız. Bloumsie markamızla, en 
değer verdiklerimiz için ürettiklerimizi, şimdi onlara ihtiyacı olan her 
cilt için sunuyoruz. 

Üretim yaparken en çok neye dikkat ediyorsunuz? 
İçeriğinde neler var ve neler yok? Üretim sürecinizi 
paylaşır mısınız?  
İçeriklerimiz, tedarik sürecimiz ve uygulamalarımız tamamen şeffaf. 
Dilediğiniz soruyu cevaplamaya hazırız. Ürünlerde kullandığımız 
özütler Bezmialem Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  tarafından hazırlanıyor. Üretimlerimizi, Teknokent’te AR-GE 
çalışmaları için yer alan, medikal üretim için kurulmuş bir merkezde 
gerçekleştiriyoruz. Tüm ürünlerimiz defalarca denenip test edildikten 
sonra üretiliyor. Hiçbir ürünümüzde hassas ciltleri tahriş edebilecek 
paraben, sülfat bulunmuyor. Tüm ürünlerimiz dermatolojik testlerden 
geçiyor ve müşterilerimizle buluşuyor. Sterilizasyon işlemlerinize 
olağanüstü titizlikle yaklaşıyoruz, tüm ambalajlarımızı doğru 
sterilizasyondan geçirerek üretime başlıyoruz. Cam şişelerimiz, geri 
dönüştürülebilir plastik ambalajlarımızla, doğaya olan saygımızı asla 
kaybetmiyoruz.

Ürünlerinizin çeşitliliği ve içerikleri hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz?
Cilt bakım rutininizi oluşturacak olan altı çeşit ürünümüz 
bulunmaktadır. %98 doğal içerikli yüz temizleme jeli ile başlayan rutin, 
sırasıyla; esansiyel tonik, cilt bakım serumları, nemlendirici krem ve 
güneş kremi ile tamamlanabiliyor. Tüm ürünlerimiz %90 ve üzeri 
oranda doğal içerik bulunduruyor.  Her üründe, yaratması istenilen 
etkiye göre farklı bir antioksidan bitki özütü kullandık. Dolayısıyla 
kendiniz için ve hatta çocuklarınızda bile kullanabileceğiniz kadar 
temiz içerikli ve yüksek etkili ürünler geliştirdik. 

Ürünlerin öne çıkan içeriklerinden bahsedecek olursak; yüz temizleme 
jeli, superfood olarak isimlendirilen ıspanak ve yeşil çay özütleri, 
hyaluronik asit ve okyanus mineralleriyle zenginleştirilmiştir. Delicate 
Fighter cilt bakım serumu içeriğinde,  %15 oranında C vitamininin en 
üst versiyonu olan Ester C Vitamini kullandık. Bu versiyon, vitaminin 
yenebilir ve bozulmayan formatıdır. Skin Perfecting Miracle cilt 
bakım serumu için, cilt lekeleriyle savaşmada en başarılı olan arbutin 
ve niacinamide içerikleriyle bir formül hazırladık. Esansiyel tonik 
içeriğini gelincik, aloe vera, civan perçemi bitkileri ile hyaluronik asidi 
harmanladık. Nemlendirici krem, formülündeki Rosa Damascena, 
hyaluronik asit, E vitamini ve vitamin B5 ile neme doymuş bir ciltten 
fazlasını sunuyor. Güneş kremi ara ton pigmentli tinted SPF 50+ bir 
koruyucudur. Ürün hyaluronik asit, vitamin E, provitamin B5, frenk 
üzümü ve nar ile formüllendirilmiştir. 

Temiz ve çalışır içerikli ürünler ürettiğimiz markamıza peptides, 
hyaluronik asit ve kolajen içeren  göz ve dudak çevresi filler serum; 
niacinamide, hammamelis, aloe vera ve bambu özleri içeren face mist ve 
peptides, avokado, kabak çekirdeği yağı ve vitaminlerle zenginleştirilmiş 
gece maskesi eklemek için büyük titizlikle çalışmalarımız devam 
ediyor.

Bloumsie nerelerde satılıyor?
Bloumsie ürünleri www.bloumsie.com ile birlikte 
www.beymen.com  ve diğer online alışveriş platformlarında satışta. 
Bununla birlikte müşterilerimizin Bloumsie ürünlerine İstanbul 
yeni hava limanı eczanesinde, duty free mağazalarında, Brandroom 
mağazaları; Panora AVM, Emaar Square Mall, Kanyon AVM’de 
ulaşmaları mümkündür. 
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Sanat așığı bir aileden gelen Niran Hürel Herder tiyatro, felsefe ve pazarlama 
eğitimleri olan, her daim kendini geliștirmeye açık, bașarılı bir stratejist, 

moda ve kozmetik iletișimcisi, etkinlik yöneticisi. Yüzlerce mağaza açılıșı ve 
etkinlik organizasyonunda imzası bulunan Hürel, sektörde kendini nasıl canlı 

tuttuğundan en unutulmaz anlarına, sanatın hayatındaki yerinden İstanbul așkına 
kadar olan birçok konuya MAG Okurları için yanıt veriyor...

Öğrenen Gözlerle Bakmak 

Niran HUrel Herder 
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tkinlik, organizasyon sektörüne girmeye nasıl 
karar verdiniz? Sizi bu sektöre yönlendiren 
etkenler nelerdi? Pazarlama iletişimi yönetimi 
üzerine yüksek lisansınız da bulunuyor...
Farklı sektörlerin iletişim alanlarında senelerce çalıştıktan 
sonra 2011’de bugünkü kariyerimin temel taşlarını oluşturan 

kurumsal serüvenim başladı. Bundan on iki sene önce, o zaman Türkiye 
pazarına yeni giren Yves Rocher’nin iletişim departman yöneticisi oldum. 
Markanın Türkiye pazarı ile tanışması, buluşması ve büyümesi sürecinde 
on sene görev aldım. O zaman, strateji belirlemeksizin her yeni ürün 
tanıtımında güzellik editörleri ve blogger’larla buluştuğumuz lansmanlar 
düzenledim. Büyük bir tutkuyla, yüzden fazla ürün lansmanına, 
stratejik mağaza açılışına imza attım. Bugün dönüp baktığımda yüzüncü 
mağaza ve iki yüzüncü mağaza açılışı, Yves Rocher’nin altmışıncı yıl 
kutlaması ve benim için her zaman en özel anılarda yer alacak olan ve 
bana ikinci titrimi de getiren Yves Rocher Vakfının “Toprağın Kadınları” 
yarışmasını, Kadınlar Günü kapsamında Fransa İstanbul Başkonsolosu 
ile kutladığımız resepsiyonlar... Hepsi bugün hâlâ heyecanını iliklerime 
kadar hissettiğim benzersiz davetlerdi. 2020 sonuna doğru kendi şirketimi 
kurdum ve markalara freelance danışmanlık vermeye başladım. Bugüne 
kadar sayısız marka ile iş birliği yaptım. İlki yine Fransız global bir marka 
olan Avene’di. Fashion Week Istanbul, Efes, yerel markalardan Hacettepe 
Üniversitesi profesörleri ile geliştirilen yeni nesil ağız bakım ürünleri 
markası  T-brush ve benim için en kıymetlilerinden biri Cihan Nacar. Hem 
en yakın erkek arkadaşım hem de iş arkadaşım. Cengiz Aktürk de, bir yıla 
yakındır çok severek çalıştığım markalarımdan biri.

Organizasyon sürecini yönetirken en çok zevk aldığınız 
kısım hangisi oluyor?
A’dan Z’ye tüm süreci yönetebildiğim etkinlikleri seviyorum. Mekân 
seçiminden belirlediğim konsepti kafamda canlandırdığım anlara, 
dekorasyondan davetiyeye kadar hepsi aynı derecede kıymetli. Öncesi 
süreç ayrı heyecan, sonrası ise apayrı. Hayal ettiğiniz kurguyu canlı 
kanlı görmek paha biçilemez. Ben tüm basılı işlerim için yıllardır İlkay 
Işıkgüner ile çalışıyorum. 

Sektörde kendinizi nasıl yeniliyorsunuz? Gelişim için neler 
yapıyorsunuz?
Yenilikleri takip ederek: Yeni dijital yayınları, yeni influencer’ları, yeni 
trendleri...Benim işimde network çok önemli. Bu işi yıllardır yapan, blog 
döneminden gelen arkadaşlarım kadar her gün bir davette tanıştığım yeni 
influencer’lar da çok değerli. Gün geçtikçe, özellikle belirli bir kategoriyi 
sahiplenen ve işini layığı ile yerine getiren yaratıcı kişilerle tanışıyorum. 
Make-up artist’lerden stilistlere, editörlerden oyunculara uzanan geniş bir 
yelpaze. Tiyatro eğitimi aldığım yıllarda kulağıma küpe olmuş bir cümlesi 
var hocamızın: “Jonglörseniz ve insanlar neden tiyatro eğitimi alıyorsunuz 
derlerse, onlara jonglör rolü geldiği zaman sizi aramalarını söyleyin.” 
demişti. Hayatta kendinize kattığınız her şey bir yerde sizin elinizden 
tutuyor. Ben felsefe eğitimi aldım üniversitede. Galatasaray Üniversitesinde 
ise pazarlama iletişimi yönetimi yüksek lisansı yaptım. Tiyatroya izleyici 
kimliğimle zaten âşık bir insan olarak da Müjdat Gezen’de eğitim aldım. 
Öğrenciliği çok seviyorum. Her gün bir insandan, bir durumdan bir 
şey öğreniyorum. Felsefenin en güzel yanı sanırım dünyaya bu gözle 
bakabilme yetisini bana kazandırmaktı. Etik nedir, ahlak nedir, din nedir, 
siyaset nedir ? Hep sorgulama... İletişim bu nedenle ruhuma çok iyi gelen 
bir meslek.

Bir organizasyonu başarılı kılan nedir? Dikkat edilmesi 
gereken kriterlerden bahseder misiniz?
En özet haliyle; organizasyondan mutlu ayrılan konuklar, markadan gelen 
güzel dönüşler. İşi sahiplenmek yalnızca organizasyon için değil, her iş 
için geçerli bir başarı kriteri. Sahiplendiğiniz iş karşı tarafa yansıyor. 

Geçtiğimiz ay Çırağan Sarayı’nda 
Cihan Nacar’ın kreatif direktörü 
olduğu Cengiz Aktürk defilesini 

gerçekleștirdik.  Prodüksiyondan, 
davetlilerimize, basının yoğun 

ilgisine kadar her șey muazzamdı.
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Yalnızca ticari bir ilişki ise bu da o kadar yansıyor. Güler yüz. 
Tiyatro sahnesine nasıl çıkıyorsa bir oyuncu, bütün derdini 
tasasını geride bırakarak; onun gibi. Benim sahnem de markalarla 
influencer ve oyuncu arkadaşlarımı, basın mensuplarını 
buluşturduğum yer. Oraya hiçbir olumsuzluğu yansıtmam, 
yansıtılmasını da istemem. Çok kalabalık davetlere de imza 
attım. Herkesle tek tek ilgilenmek çok kıymetli. Moda iletişimi, 
kozmetik iletişiminden çok daha farklı dinamiklere sahip. 
Orada “front row” var. Backstage var. Prodüksiyon var. Sektörün 
ne olduğundan bağımsız olan ortak başarı unsuru ise insan 
ilişkilerindeki dengeyi sağlayabilmek.

Unutamadığınız bir etkinlik anınız var mı?
Geçtiğimiz ay Çırağan Sarayı’nda Cihan Nacar’ın kreatif 
direktörü olduğu Cengiz Aktürk defilesini gerçekleştirdik.  
Prodüksiyondan, davetlilerimize, basının yoğun ilgisine kadar 
her şey muazzamdı. Defile bitiminde top modeller Çağla Şıkel, 
Tülin Şahin ve Cihan Nacar ile oldukça duygulu anlar yaşadık. 
O kadar yoğun bir duygu seli oldu ki hiçbirimiz gözyaşlarımıza 
hâkim olamadık. Benim için ayrı bir önemi de vardı o gecenin. 
Bundan çok seneler önce moda ve kozmetiğin ayrılmaz ikili 
olduğuna derin inancımdan dolayı Yves Rocher’yi, Mango 
defilelerinin beş sezon boyunca backstage sponsoru yapmıştım. 
Sevgili eşim Glen de Mango’nun modellerinden biri olarak 
podyumdaydı. O gece tanışmıştık. Kim derdi ki seneler sonra 
o ölçekte bir defilenin iletişimini üstleneceğim ve eşim beni 
izleyecek... Benim için Çırağan Sarayı bu sebeple başlı başına çok 
özel.

Sanatın hayatınızdaki yeri nedir? 
Sanatçı bir aileye doğmuş, onların müziğiyle ve en önemlisi 
derin değerleri ile büyümüş biriyim. 3 Hürel benim için yalnızca 
babam ve amcamlar değil, bir akımın kurucusu. Anadolu rock 
kültürünü seviyorum. Sevenler Ağlarmış, Bir Sevmek Bin Defa 
Ölmek Demekmiş gibi zamansız şarkılarının yanı sıra dönemin 
ruhunu, acısını, gerçeğini yansıtan şarkıları tam olarak beni ifade 
ediyor. Müzik, özellikle de rock müzik çok severim. Gençliğim 
İstiklal Caddesi’nde canlı müzik barlarında geçti. Bu mesleğe 
sahip olmasaydım tiyatroda ilerlemeyi isterdim. İyi bir izleyici 
olmaya çalışıyorum. Yeni sezonda izleyeceğim oyunları not aldım. 
Moda’da Haluk Bilginer’in kurucusu olduğu Oyun Atölyesi’ni çok 
seviyorum. Müzikalleri yurt dışında takip etmeyi seviyorum.

İstanbul aşığı ve uzmanı bir babanın kızı olarak, 
İstanbul’a karşı duygularınız neler? Dünden 
bugüne neler değişti? 
Keşmekeşi hepimizi yorsa da doğduğum, büyüdüğüm yer. Sevgili 
babam Haldun Hürel, İstanbul’u ders olarak üniversitelere koyan 
kişi. Yirmiden fazla kitapta imzası var. İstanbul’un pek çok 
sokağına da ismini verdi. Ben onun kitaplarını kendime rehber 
edinip onun da çok sevdiği gibi “sokaklarında kaybolmayı” 
seviyorum. Aşkla nefret arası gidip gelen bir duygu İstanbul. 
Amerikalı eşim de burayı çok seviyor. Burası şimdi, yeni ailemle 
yuvam. İlkokulu okuduğum sokakta yaşadığım, her köşesi ayrı 
anı olan koca bir kitap İstanbul; her sayfasında, semtinde ayrı 
hisler barındıran. Çirkin yapıları görmediğim gece saatlerini ayrı 
seviyorum. Kültür mirası en değerli miras kanımca. İstanbul’da 
her adım başı bir miras var ama maalesef korunmuyor 
çoğunlukla ve sahip çıkılmıyor. Avrupa’da görmek için upuzun 
kuyruklara girdiğimiz yapıların, burada üzerlerine yapıştırılan 
ilanlardan, bakımsız çöplerinden bize seslenen çığlıklarını 
duymuyoruz. Çok üzücü...

Bir sonbahar gününde, gündüz ve gece kombini 
olarak daha çok ne tercih edersiniz? Modanın 
hayatınızdaki yeri nedir?
Ben şu sıra tam bir kot-tişört insanıyım. 60’lı dönemleri çok 
sevdiğim için eskiden o dönemin ruhunu yansıtan kıyafetleri 
giyerdim. Şimdi iki yaşında çocuklu ve çalışan bir anne olarak 
lekesiz, temiz bir şekilde evden çıkabiliyorsam şanslıyım. İşin 
esprisi bir yana, modayı çok seviyorum. Moda dipsiz bir kuyu. 
Trendlere kendimi tamamen teslim etmesem de mutlaka takip 
ediyorum ve kendi stilimi yaratıyorum. Sonbahar ve kış en 
sevdiğim iki mevsim. Laciverte inanılmaz bir tutkum var. Onu 
giyince sanki geri kalan her şey kendiliğinden tamamlanıyor. Retro 
esintili bir parça bulursam kaçırmam. Özellikle kayak motiflerine 
bayılıyorum kazaklarda.

Seyahat etmekten en çok keyif aldığınız yer neresi?
Klişe de olsa Paris’i harmonisinden ötürü çok seviyorum. En sık 
gittiğim şehir de orasıydı senelerce. New York’u da çok seviyorum. 
Orada geçen bir film izlerken iliklerime kadar hissettiğim yegâne 
şehir. Belki en sık gidilen yerler bu hissi veriyordur. Bunun dışında 
Bask bölgesinden çok etkilenmiştim. Yalnız gezgin olarak çok yere 
gittim. Vittoria diye bir yerden çok etkilenmiştim İspanya’da.

Ailenizle yapmayı en çok sevdiğiniz aktivite nedir?
Bu yaz annem, babam, eşim Glen ve oğlum Dorian ile beraber 
Bodrum’daki evimizde kaldık. Hayatta en sevdiğim insanlar onlar. 
Kalabalık sofraları çok severim. Tek çocuk olduğum için bunu 
yaşayamadım ama şimdi iki ailem olduğu için beraber olduğumuz 
her şeyi çok seviyorum. Ailem gibi gördüğüm yakın arkadaşlarımla 
ise loş bir mekânda saatlerce sohbet etmek en sevdiğim şey. Biri 
Dusseldorf’a yerleşti. Onu ziyarete gitmek için sabırsızlanıyorum.

Önümüzdeki dönemde ne gibi etkinlikleriniz olacak?
Moda ve kozmetik alanında hem global markalar hem yerel 
markalarla güzel planlarımız var. Fransa, Amerika, Türkiye, 
Polonya menşeli markalarla çalıştım. Çok yakında Hindistan 
menşei olan bir marka iş birliğim olabilir. Festivaller, defileler, 
hepsini heyecanla bekliyorum. 

röportaj



Yalnızca ticari bir ilişki ise bu da o kadar yansıyor. Güler yüz. 
Tiyatro sahnesine nasıl çıkıyorsa bir oyuncu, bütün derdini 
tasasını geride bırakarak; onun gibi. Benim sahnem de markalarla 
influencer ve oyuncu arkadaşlarımı, basın mensuplarını 
buluşturduğum yer. Oraya hiçbir olumsuzluğu yansıtmam, 
yansıtılmasını da istemem. Çok kalabalık davetlere de imza 
attım. Herkesle tek tek ilgilenmek çok kıymetli. Moda iletişimi, 
kozmetik iletişiminden çok daha farklı dinamiklere sahip. 
Orada “front row” var. Backstage var. Prodüksiyon var. Sektörün 
ne olduğundan bağımsız olan ortak başarı unsuru ise insan 
ilişkilerindeki dengeyi sağlayabilmek.

Unutamadığınız bir etkinlik anınız var mı?
Geçtiğimiz ay Çırağan Sarayı’nda Cihan Nacar’ın kreatif 
direktörü olduğu Cengiz Aktürk defilesini gerçekleştirdik.  
Prodüksiyondan, davetlilerimize, basının yoğun ilgisine kadar 
her şey muazzamdı. Defile bitiminde top modeller Çağla Şıkel, 
Tülin Şahin ve Cihan Nacar ile oldukça duygulu anlar yaşadık. 
O kadar yoğun bir duygu seli oldu ki hiçbirimiz gözyaşlarımıza 
hâkim olamadık. Benim için ayrı bir önemi de vardı o gecenin. 
Bundan çok seneler önce moda ve kozmetiğin ayrılmaz ikili 
olduğuna derin inancımdan dolayı Yves Rocher’yi, Mango 
defilelerinin beş sezon boyunca backstage sponsoru yapmıştım. 
Sevgili eşim Glen de Mango’nun modellerinden biri olarak 
podyumdaydı. O gece tanışmıştık. Kim derdi ki seneler sonra 
o ölçekte bir defilenin iletişimini üstleneceğim ve eşim beni 
izleyecek... Benim için Çırağan Sarayı bu sebeple başlı başına çok 
özel.

Sanatın hayatınızdaki yeri nedir? 
Sanatçı bir aileye doğmuş, onların müziğiyle ve en önemlisi 
derin değerleri ile büyümüş biriyim. 3 Hürel benim için yalnızca 
babam ve amcamlar değil, bir akımın kurucusu. Anadolu rock 
kültürünü seviyorum. Sevenler Ağlarmış, Bir Sevmek Bin Defa 
Ölmek Demekmiş gibi zamansız şarkılarının yanı sıra dönemin 
ruhunu, acısını, gerçeğini yansıtan şarkıları tam olarak beni ifade 
ediyor. Müzik, özellikle de rock müzik çok severim. Gençliğim 
İstiklal Caddesi’nde canlı müzik barlarında geçti. Bu mesleğe 
sahip olmasaydım tiyatroda ilerlemeyi isterdim. İyi bir izleyici 
olmaya çalışıyorum. Yeni sezonda izleyeceğim oyunları not aldım. 
Moda’da Haluk Bilginer’in kurucusu olduğu Oyun Atölyesi’ni çok 
seviyorum. Müzikalleri yurt dışında takip etmeyi seviyorum.

İstanbul aşığı ve uzmanı bir babanın kızı olarak, 
İstanbul’a karşı duygularınız neler? Dünden 
bugüne neler değişti? 
Keşmekeşi hepimizi yorsa da doğduğum, büyüdüğüm yer. Sevgili 
babam Haldun Hürel, İstanbul’u ders olarak üniversitelere koyan 
kişi. Yirmiden fazla kitapta imzası var. İstanbul’un pek çok 
sokağına da ismini verdi. Ben onun kitaplarını kendime rehber 
edinip onun da çok sevdiği gibi “sokaklarında kaybolmayı” 
seviyorum. Aşkla nefret arası gidip gelen bir duygu İstanbul. 
Amerikalı eşim de burayı çok seviyor. Burası şimdi, yeni ailemle 
yuvam. İlkokulu okuduğum sokakta yaşadığım, her köşesi ayrı 
anı olan koca bir kitap İstanbul; her sayfasında, semtinde ayrı 
hisler barındıran. Çirkin yapıları görmediğim gece saatlerini ayrı 
seviyorum. Kültür mirası en değerli miras kanımca. İstanbul’da 
her adım başı bir miras var ama maalesef korunmuyor 
çoğunlukla ve sahip çıkılmıyor. Avrupa’da görmek için upuzun 
kuyruklara girdiğimiz yapıların, burada üzerlerine yapıştırılan 
ilanlardan, bakımsız çöplerinden bize seslenen çığlıklarını 
duymuyoruz. Çok üzücü...

Bir sonbahar gününde, gündüz ve gece kombini 
olarak daha çok ne tercih edersiniz? Modanın 
hayatınızdaki yeri nedir?
Ben şu sıra tam bir kot-tişört insanıyım. 60’lı dönemleri çok 
sevdiğim için eskiden o dönemin ruhunu yansıtan kıyafetleri 
giyerdim. Şimdi iki yaşında çocuklu ve çalışan bir anne olarak 
lekesiz, temiz bir şekilde evden çıkabiliyorsam şanslıyım. İşin 
esprisi bir yana, modayı çok seviyorum. Moda dipsiz bir kuyu. 
Trendlere kendimi tamamen teslim etmesem de mutlaka takip 
ediyorum ve kendi stilimi yaratıyorum. Sonbahar ve kış en 
sevdiğim iki mevsim. Laciverte inanılmaz bir tutkum var. Onu 
giyince sanki geri kalan her şey kendiliğinden tamamlanıyor. Retro 
esintili bir parça bulursam kaçırmam. Özellikle kayak motiflerine 
bayılıyorum kazaklarda.

Seyahat etmekten en çok keyif aldığınız yer neresi?
Klişe de olsa Paris’i harmonisinden ötürü çok seviyorum. En sık 
gittiğim şehir de orasıydı senelerce. New York’u da çok seviyorum. 
Orada geçen bir film izlerken iliklerime kadar hissettiğim yegâne 
şehir. Belki en sık gidilen yerler bu hissi veriyordur. Bunun dışında 
Bask bölgesinden çok etkilenmiştim. Yalnız gezgin olarak çok yere 
gittim. Vittoria diye bir yerden çok etkilenmiştim İspanya’da.

Ailenizle yapmayı en çok sevdiğiniz aktivite nedir?
Bu yaz annem, babam, eşim Glen ve oğlum Dorian ile beraber 
Bodrum’daki evimizde kaldık. Hayatta en sevdiğim insanlar onlar. 
Kalabalık sofraları çok severim. Tek çocuk olduğum için bunu 
yaşayamadım ama şimdi iki ailem olduğu için beraber olduğumuz 
her şeyi çok seviyorum. Ailem gibi gördüğüm yakın arkadaşlarımla 
ise loş bir mekânda saatlerce sohbet etmek en sevdiğim şey. Biri 
Dusseldorf’a yerleşti. Onu ziyarete gitmek için sabırsızlanıyorum.

Önümüzdeki dönemde ne gibi etkinlikleriniz olacak?
Moda ve kozmetik alanında hem global markalar hem yerel 
markalarla güzel planlarımız var. Fransa, Amerika, Türkiye, 
Polonya menşeli markalarla çalıştım. Çok yakında Hindistan 
menşei olan bir marka iş birliğim olabilir. Festivaller, defileler, 
hepsini heyecanla bekliyorum. 
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Yeni bir yemek stili olan “fast dining”in öncülerinden Basil’in kurucu ortakları 
Sercan Değirmenci ve Hasan Zafer Elcik; marka konseptlerini, sürdürülebilir yemek 

anlayıșını ve gelecek projelerini MAG Okuyucuları için detaylarıyla anlatıyor.

Fast Fine Dining
Basil

asil nedir? Verdiği hizmetleri ve amacını 
belirtir misiniz? Böyle bir konsept yaratma 
fikri nasıl oluştu?
Basil, sağlıklı ve pratik beslenmeyi günümüze entegre 
ederek fast-fine dining alanında öncü bir konumda 
olmayı hedefleyen, sürdürülebilirliği destekleyen, yerli 
üreticilerden organik ürünlerle kaseler ve dürümler 

oluşturan, karbon ayak izi düşük bir restoran olma amacını kendine 
benimsemiş ve bu yolda ilerleyen bir markadır. Hedefimizde karbon 
ayak izi yönünden nötr olabilmek için daha çok çalışmak var, aynı 
zamanda ortalama bir fast-food menüsüne kıyasla karbon ayak 
izimiz yüzde otuz daha az. Bu konsepti oluşturma fikrimiz ise 

B

SERCAN DEĞİRMENCİ, HASAN ZAFER ELCİK

piyasada sağlıklı fast-food yiyeceklerinin az olması ve organik 
ürün üretmek için önceden denediğimiz bir süreçte yerli 
üreticilerimizin yaşadığı zorlukları görmemizle gelişti.

Sağlıklı tabaklarınızın içeriğinden bahseder misiniz?
Tabaklarımızda ve dürümlerimizde yeşillik, tahıl grupları, 
protein grupları, sebze ve sos uyumunu ve dengesini önemseyerek 
her bir malzememizin tedarikinde karbon ayak izimizin düşük 
olmasını ve kalitesi yönünden de organik, lezzetli, yerli ve taze 
olmasını önemsiyoruz. Menümüzde vegan, vejetaryen, glütensiz 
ve et tüketen bireyler için de yemek opsiyonları bulundurarak 
herkesin ortak bir yerde yemek yiyebileceği bir alan oluşturmak 
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istiyoruz. Şefimizin kendi hazırladığı kase ve dürüm seçenekleri 
haricinde müşterilerimize “kendi kaseni veya dürümünü kendin 
oluştur” gibi opsiyonlar da sunuyoruz.

Kullandığınız malzemeleri nasıl ve neye göre 
seçiyorsunuz? 
Kullandığımız malzemelerde önceliğimiz organik ve yerli olması. 
Bizim için hem kadın hem de dezavantajlı konumdaki üreticiler çok 
önemli. Sürdürülebilir tarımsal yöntemlerle üretilmiş ürünlere ulaşıp 
küçük işletmeleri desteklemek, onların hayallerine ulaşabilmelerinde 
aracı olmak temel motivasyonumuz ve amacımızdır.

Sürdürülebilir lezzet kavramını biraz açar mısınız?
Mevsimsel beslenmeye uygun olarak içeriğimizi sürekli yeniliyoruz. 
Hasat takvimi üzerinden takiple çalışıyoruz. Mevsime bağlı 
içerik değişikliğimizde hassas bir dengeye göre hareket edip hem 
kalitemizden ödün vermiyor hem de müşterimizin sürdürülebilirliğe 
erişimini kısıtlamıyoruz. Tüm bunları düşünürken aldığımız 
hammaddenin nereden geldiğini de ayrıntılarıyla inceliyoruz.

Malzemeleri yerel çiftçi ve üreticilerden tedarik 
etmenin önemi ve katkısı nedir?
Malzemelerimizi yerel çiftçi ve üreticilerden tedarik ederek onların 
günümüzde sürekli değişen ekolojik sistemden dolayı yaşadığı 
sıkıntılarına, sürdürülebilir tarımı destekleyerek örnek oluşturmak 
ve Türkiye’de restoranların da yerel üreticilere destek olarak küçük 
işletmelerin hayallerini ve çalışma alanlarını büyütmelerine destek 
olmalarında bir rol model olmayı hedefliyoruz.

Gelecek projelerinizde neler var?
Büyüme hedefimiz var; ama büyüme hedefimiz sadece kâr amaçlı 
bir büyüme değil, çünkü bu şekilde bir büyümenin, girişimlerin 
insani tarafını öldürdüğünü düşünüyoruz. Sağlıklı büyüyerek, 
sağlam adımlarla ideal bir kültür oturtmaya çalışıyoruz. Dünyayı 
değiştireceksek, bunu yaparken başka şeyleri de yıkmadan, 
sistemde düzeltilebilecek her bir noktayı düzelterek ve düzeltmeye 
çabalayanları destekleyerek yapılacağını düşünüyoruz. Bu kültürü 
ülkemizde yaygınlaştıran girişimciler bizler olmak istiyoruz. 



Yüksek mutfak kültürünü yansıtan, hipokalori menüleri olan, mevsimle barıșık 
tabaklar ve küçük çiftçilerin emeği, oruç diyetlerini birer keyif unsuru haline 
getiriyor. Capel’in Gastronotları köșesinde İspanyol gastronom Jose Carlos 

Capel’in konukları AR-Ge Sorumlusu Lourdes Villalba ve Șef Fernando Sánchez, 

olușturdukları sağlıklı ve oruç diyetine uygun menüleri anlatıyor... 

Buchinger Kliniğinde 
Yeşil Devrim

Gastronotas de Capel

röportaj

LOURDES VİLLALBA, FERNANDO SÁNCHEZ
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Karmaşık bir organizasyon gibi gözüküyor...
Olası hava koşulları ve ekim yapılan toprakların yapısı da dahil 
çok sayıda parametreyi yöneten bir uzmanımız var. Çiftçileri 
koordine ediyor, bunların çalışmalarını planlıyor ve her bir 
parselin rakım ve yönüne göre, ay dönümleri ve Rudolf Steiner’ın 
biyodinamik teorilerine göre kademeli ekimler öneriyor. Kilerin 
durumunu denetim altına aldıktan sonra tarifleri planlamaya 
geçiyoruz. Büyük kısmı %70 sebze, %5 yağ, %10 karbonhidrat ve 
%15 hayvan, süt veya yağlı balık proteini içeriyor. Tümü uzman 
hekimlerin denetiminde ve her bir hastanın ihtiyaç duyduğu gıda 
dengesine göre belirleniyor.

Her tabakta umami tadı yakalayacak 
duygular arıyoruz, sağlıklı, düșük kalorili ama 

yeme zevkini bir tarafa bırakmayan diyetler 
peșinde koșuyoruz.

uchinger kliniğindeki menümüzün başlangıcı 
olan marul göbeğiyle yapılmış salata, bana kalırsa 
akıl almaz derecede iyiydi, lezzet yüklü bir sebze 
birleşimiydi. Şef aşçı Fernando Sánchez, “Bunu yağ, 
tuz ve beş farklı suyla çeşnilendirdik: Marul, salatalık, 
limon, misket limonu ve frenk soğanı. Üzerine 
kurutulmuş yumurta sarısı rendeliyoruz ve aromatik 

otlarla pişmiş yumurta akı rendeliyoruz.” dedi.

Ardından masaya, ilkinden daha da cezbedici bir sebzeli taco 
geldi. AR-GE sorumlusu ve Sánchez’in alter egosu Lourdes 
Villalba, “Marulu alıp malzemenin etrafına sarın. Bir Vietnam 
‘nem’iymişçesine ellerinizle yiyin. İçinde bulgur, kırmızı 
mercimek, konsantre domates ve biber salçası var. Bu sebzeli 
‘quenelle’in üstünlüğü, nane ve Fas limonu eklememiz.” şeklinde 
yorumluyor. 

“Üçüncü tabakta alabalık ve ızgara biber var. Bunlar piştikten 
sonra tuz, limon ve domates öz suyuyla tatlandırıyoruz. Altında 
‘geyik boynuzu’ denilen, Türk patlıcan turşusunu göreceksiniz.” 
diyor Villalba.

Sánchez’e ne tattığımızı sordum. 
“Bunlar, bizim hipokalori diyetimizi oluşturan tabaklar. Hastalarımız, 
vakanın durumuna göre günlük 800-1.500 kaloriyi geçmiyorlar. 
Burada kalanların yalnızca yüzde yetmiş beşi tam bir oruç tutuyor, 
kalanlar oruca göre oluşturulmuş menüleri takip ediyorlar. Günde, 
her biri 250-300 kalorilik beş öğün (başlangıç artı salata) yiyorlar.”

B

Bunları nasıl tasarlıyorsunuz?
Tariflere kafa yormaya başlamadan önce, ürünlerin 
durumunu gözlemliyoruz. Doğaya uyuyoruz. Her bir 
çiftçinin ne ektiğini biliyoruz ve hangi aylarda hangi sebzeleri 
alacağımızı hesaplıyoruz. Eğer çiftçilerimiz başarısız olursa, 
biz de başaramıyoruz. Tedarik sistemimiz çok narin. Ne ilaç 
ne de kimyasal ürün içeren, böcek istilalarına veya diğer arızi 
müsibetlere açık... Ekolojik sebzeler tüketiyoruz yalnızca.

Marul Göbeği

Biberli Alabalık

Soğan Çorbası Üzerinde 
Izgara Uskumru

Domates Tartar
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Menüleri değiştiriyor musunuz?
Her yıl on altı yeni tabak çıkarıyoruz, sonbahar-kış için sekiz, 
ilkbahar-yaz için sekiz. Şu an, gelecek yılınkilerle uğraşıyoruz. 
Tedarikçilerimizin çoğunluğu Coin’de ve Nerja bölgesinde 
bulunuyor (bunların ikisi de Málaga’da). Haftada üç kez sebze ve 
meyve geliyor. Ayrıca bizim için balık tutan iki kıyı teknemiz var. 
Yazın yağlı balıklar, istavrit, uskumru, barbun ve sardalya. Belli bir 
stok öngörüp bunu iletiyoruz, tuttuklarından bizim ihtiyacımız 
kadarını veriyorlar.

Sanıyorum söyleşiye devam etmeden, benim Buchinger’de 
bulunma sebeplerimi açıklamakta fayda var. Bir gastronomi 
eleştirmeninin, bir terapi orucu kliniğinde ne işi var? İtiraf edeyim 
ki, tamamen mesleki bir merak; her gün, Avrupa’da bildiğim en 
ilginç yeşil mutfaklardan birinin bulunduğu, erişimi kısıtlı bir 
mekândaki mutfak evriminin izini sürme arzusu. Bir beş yıl kadar 
önce tabaklarına dair övgüler duymaya başladığım Sánchez’le 
temasa geçtim. Hastalarını nasıl beslediklerini sordum. “Çık 
gel, tarifleri kendin dene, kendin karar ver.” diye yanıt verdi hiç 
duraksamadan.
Menümüz aynı doğrultuda ilerledi.

Dördüncü tabakta, domates öz suyunda demlendirilmiş 
karpuz dilimlerinin altında, kırmızı lahana kimchisi parçaları 
turp turşusu, evde çiğ sütten yapılmış peynir, roka ve ıspanak 

Menü, buğday otlu İspanya köknarlı esmer pirinç pilavıyla 
devam etti. Sánchez, “Çamın polenini, baklagil ve keten tohumu 
salyası yatağına eklediğimiz buğday otunu kurutuyoruz ve yarı 
esmer pirinçle pişiriyoruz.” dedi. Ardından tuzda pişirilmiş bir 
pancar geldi, gerçekten lezzetliydi, iki hafta olgunlaştırılmış, 
tütsülenmiş ve süt yağıyla sotelenmişti. Sánchez, “Joan Roca 
da benzer bir şey yapıyor.” dedi. Fas limonu kabuğu ve dağ 
kekikli soğan çorbası üzerinde, kızartılmış kılçığının suyunda 
uskumruyla bitirdik. Son olarak, manyok bisküvisiyle İngiliz 
kreması üzerinde birer kakao ve portakal sorbe geldi, kalanlar 
gibi bunlar da ilham vericiydi.

Pek az aşçı, mevsim sebzelerinden Villalba ve Sánchez gibi 
yararlanmayı biliyor. Yıllardır fermentasyon denemeleri 
yapıyorlar, sebze demiglas soslar geliştiriyorlar ve bunları birer 
yüksek mutfak ürünü olarak sunuyorlar. Ortaya çıkardıkları, 
gizlemedikleri ama sessiz bir devrim niteliğinde. Hiçbir şüpheye 
yer bırakmaksızın, bu klinik-sağlık merkezinde her gün 
yüksek yeşil mutfağın bir parçası örülüyor. İkili, Marbella’daki 
bu mekânı yarım asır önce kuran María Buchinger’in torunu 
Victor Wilhelmi’nin yönetimindeki nitelikli uzman ekibiyle 
birlikte, inanması zor bir işi başarıyorlar: Oruç diyetlerini keyifli 
hale getirmek. 

İspanya Köknarı Pilavı.

Sebzeli Taco

Kırmızı Lahana “Kimchi” 
ve Demlendirilmiş Karpuz

yaprakları buldum. İnanılmaz bir şey. Hemen ardından, pirinç 
sirkesi, susam ve soya yağıyla çeşnilendirilmiş, beyaz badem 
sarımsağı ve keler balığı ciğeri kremasıyla servis edilen codium 
ve kombu yosunları salatası geldi. Bir diğer akılda kalıcı tabak.

Uyum yakalamak için hangi kriterleri 
uyguluyorsunuz?
Botanik mevsimlere sadığız. Deneme yanılma süreci 
yöntemimizin bir ayağı, geri kalanını da bizim uyum hislerimiz 
tamamlıyor. Sebzeleri kurutuyoruz, fermente ediyoruz, 
tuzluyoruz, terbiyeliyoruz, olgunlaştırıyoruz, tütsülüyoruz ve 
muhafaza edilecek şekilde hazırlıyoruz. Her tabakta umami 
tadı yakalayacak duygular arıyoruz, sağlıklı, düşük kalorili ama 
yeme zevkini bir tarafa bırakmayan diyetler peşinde koşuyoruz. 
Aromaları güçlendirmek hedefiyle, retronazal yolu açmaya 
çalışıyoruz. Basit ürünlerden, besin değeri açısından zengin, 
çiğnemesi kolay ve esasında iyi birleşimler elde ediyoruz. 
Şekerin sağladığı enerji kaynağını, sağlıklı otlarla değiştiriyoruz.
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Misafirlerine ev konforunu ve samimiyetini vadeden Handan Restoran’ın 
kurucusu Hakan Odabașı; geniș yemek yelpazelerini, sunduğu hizmetleri 

ve ziyaretçilerinin memnun ayrılması için izledikleri yolu, restoranın hikâyesine 
değinerek MAG Okurlarına aktarıyor... 

Annenin Mutfak Mirası

Handan Restoran

endinizden biraz bahseder misiniz?
Bence dünyanın en zor işi insanın kendisini anlatması. 
Kimseye süslü cümleler kurup baş ağrıtacak bir başarı 
hikâyesi kurgulamayacağım, bu konuşma aslında 
beni size tanıtacak. Samimiyetsiz bir ortamda hiç 
olmadım, zaman ayırıp da beni dinlerken sabrınızın 
sınırlarını zorlayacak kibirli bir CV modunda konuşmak 

istemiyorum, bu bana yapıldığı zaman inanılmaz rahatsız oluyorum. 
Kimdir Hakan Odabaşı sorusuna sadece “samimi ve neşeli bir adam” 
sıfatının getirilmesi beni mutlu eder.   

K

HAKAN ODABAȘI

Handan Restoran’ın macerası nasıl başladı? İşletme 
olarak prensipleriniz neler?
Öncelikle Handan ismini açıklamak istiyorum. Handan, benim 
vefat eden annem. Aslında bu benim değil, annemin bir isteğiydi. 
Farklı sektörlerde iş hayatıma devam ederken bu isteği yerine 
getirmek istedim ve ilk hamleyi yapmış oldum. Benim için 
de inanılmaz heyecanlı oldu. Çıkış amacımız ticari kaygılar 
gütmediği için doğallığı, samimiyeti ve kaliteyi amaçladık. 
Aslında bunlar her iş alanında olması gereken unsurlar. Çok 
farklı bir özellik değil ancak, annenizin ismini taşıyor olması, 
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insanı biraz daha hassaslaştırıyor.  Mottomuz “kalender annemin 
mutfak mirası” olunca, misafirlerimiz işletmenin bir hikâye 
barındırdığının farkındalar. Yapmış olduğumuz her sunumda 
bir ayrıcalık hissettirmek zorunda olduğumuzu düşündük. 
Misafirlerimiz yemeğin lezzetinden rahatsız olmamalıydı. Bunu 
da iki şekilde yapabileceğimizi biliyorduk. İşinin ehli, ödüllü 
şeflerimiz var ve tabii ki onların, hünerlerini sergileyebilmeleri 
için en kaliteli malzemelere sahip olmaları gerekiyor. İşte, ticari 
kaygılar gütmeyen kısmı tam olarak burayı anlatıyor. Yemek 
kaliteli olsun, misafirlerimiz memnun olsunlar. Bu iki unsur, 
mutfak için temel prensiplerimiz oldu. İyi şefler, iyi malzemeler 
ve harika yemek.

Müşterilerinizi nasıl bir ortama davet ediyorsunuz? 
Biz ev konforunu ve dizaynını tercih ettik. Bir arkadaşınızın evine 
ziyarete gittiğinizde nasıl hissediyorsanız ve arkadaşınız sizi nasıl 
misafir ediyorsa, o şekilde olmasını önemsedik. Masa seçiminden 
sandalyelere, ışıklandırmadan servise kadar hepsi bizden, hepsi 
Anadolu ve hepsi ev huzurunda. Birçok alanda “Bizim evimizde 
de bunlardan var.” diyebileceğiniz bir atmosfere sahibiz. Bu 
inanılmaz bir güven ve rahatlık sağlıyor, hem misafirlerimiz 
için hem de bizim için. Çok keyifli bir bahçemiz var, küçük 
misafirlerimizin bahçede koşuşturmasından inanılmaz 
keyif alıyoruz; bahçedeki çocuk sesleri tek başına, doğru bir 
iş yaptığımızı ispatlar nitelikte. Çalışma arkadaşlarımızın 
hiçbirinden müşteri kelimesini duyamazsınız. Evimize misafir 
ağırlamanın heyecanıyla açılır kapımız, onlar gelmeden 
hazırlıklarımızı tamamlarız ve onlarla birlikte sohbetimiz 
başlar. Bir keresinde bir misafirimiz yemeğe geldiğinde, bizim 
yememiz için de ikramlarıyla geldi. Sanırım hayal ettiklerimiz 
gerçekleşiyor.  

Menü içeriğinizde neler yer alıyor? Menü ve 
malzeme seçimlerinizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 
Handan Restoran’a özel tabaklarınız hangileri?
Evet, yine aynı yerden giriş yapmak istiyorum. Evinize gelen 
arkadaşlarınızın sevmediği yemekler olabilir, onlar için farklı 
alternatifler hazırlarsınız. Bu, karşınızdaki arkadaşınızı özel 
hissettirir, size de mutluluk verir. Güne başlarken kimleri misafir 
edeceğimizi bilemiyoruz. İnsanlara kendi bildiğinizi dayatmanın 
doğru olmadığını düşünüyorum. Ürün yelpazenizi ne kadar 
genişletebiliyorsanız o kadar genişletin. Tabii ki bunun sonu yok 
ancak, bizden olan insanlara hizmet ediyorsanız, bu çok da zor 
olmamalı. Yemeğin yöresel isimleri farklı olsa da “Aa, bizde buna 
şunu derler.” cümlesini duyarsınız. Hiç ummadığınız bir anda, hiç 
ummadığınız bir misafiriniz sizin tarifinizi değiştirebilir, bu da 
güzel bir duygu. Biz bildiğiniz tüm yemekleri kendi sunumumuz 
ve lezzetimizle özel hale getiriyoruz. İsimleri artık dünya 
mutfağı tanımlarıyla anılsa da, üç kuşak misafirlerin hepsini 
memnun edecek tabaklara sahibiz; herkesin ortak tercihi bir 
çorba da olabilir veya kuşaklararası farklılıkları da aynı masada 
yaşayabilirsiniz. Bir anne köfte yerken, çocuk hamburgeri, 
anneanne ise külbastısından çökertme kebabına kadar birçok 
yemeğe ulaşabilir. Misafirlerimizin seçimleri ne olursa olsun, en 
tazesini ve kalitelisini temin ederiz.

Ziyaretçilerinizi nasıl tanımlarsınız?
Bu çok kolay bir soru. Cevap da çok basit: Misafirlerim. Burası bir 
anne ismi taşıyor ve burası bir ev ortamında. Canınız sıkıldığında 
yanınızda bir arkadaş olmasını istersiniz ya, ya da kafanızı 
dağıtmak için arkadaşlarınızın yanına gidersiniz, Handan sizin 
için o yer. Sorunuzdaki “ziyaretçiler”, bizde “arkadaşlar”.  

Tel: +90 533 211 87 88
Mutlukent Mahallesi, Angora Bulvarı No: 30 Beysukent,  Ankara, TURKEY

www.handanrestoran.com  •         handancaferestoran



COYA-VİKTOR KUTLAR

Balayı 
Karadağ’da
Dorukkaya Yeminli Mali 
Müşavirlik kurucusu Şakir 
Dorukkaya’nın kızı Bağımsız 
Denetçi Nehir Dorukkaya ve 
Bilgisayar Mühendisi Salih Can, 
Excellence Inn’de düzenlenen şık 
bir düğün töreniyle dünya evine 
girdi. 

Ankara’daki arkadaş ortamında tanışarak geçtiğimiz yıl 
Bilkent Otel’de nişanlanan Nehir Dorukkaya ve Salih Can, 
Excellence Inn’deki şık ve görkemli bir düğünle mutluluğa 
evet dedi. Nikâh törenine bürokrasi ve iş hayatının tanınmış 
isimleri ve çiftin yakınları katılırken Ankara Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş; çiftin şahitliğini yaptı. Düğünün ardından 
tebrikleri kabul eden yeni evliler, balayı için Karadağ’a uçtu. 

düğün

NEHİR DORUKKAYA, SALİH CAN

ÖZLEM-FATİH YOLLU

BURCU-SERMET AYDIN

SEMA-ȘAKİR DORUKKAYACİHAT-SİBEL MADANOĞLU

Geçtiğimiz yıl 
nișanlanan çiftin 
düğün törenine 
iș hayatının 
önemli isimleri 
katıldı.

MANSUR YAVAȘ

HATİCE ONGÜL, İLGİ YETİȘKEN KÜÇÜK ERHAN KARABEY, BÜLENT ONGÜLFERİDE CAN, İRFAN CAN
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Gayrimenkul danıșmanları Gürkan ve Cansel Barıș, gayrimenkul alım-satımının 
önemli bir karar olduğunu belirterek sektörde bașarı elde etmenin ve kazançlı 

çıkmanın yolunu MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Gürkan-Cansel Barış 
Gayrimenkulde Değer Üretme Zamanı

GÜRKAN-CANSEL BARIȘ

Gayrimenkul fırsatları, piyasa ve 
ekonomi ne olursa olsun her zaman 

var. Bu ișin anahtarı, fırsatları 
tanıyabilmek, hazır olmak ve hızlı bir 

șekilde harekete geçmektir.

ncelikle kendinizi biraz anlatır mısınız? 
Biz on beş yıldır evli bir çiftiz ve bir kızımız, bir 
de oğlumuz var. Uzun yıllardır yaptığımız kamu 
görevinin ardından, koşulların zorluğu sebebiyle kendi 
işimizi bırakarak, çok sevdiğimiz ve âşık olduğumuz 
İzmir’de gayrimenkul sektörüne girdik. İnsanların 
en değerli manevi varlığı ailesi; maddi varlıkları ise 
gayrimenkulleridir.

İşimizi bu değerlere önem vererek, eğitimleri ile revaçta olan, çok büyük 
satışları gerçekleştiren Coldwell Banker Batı 0640 bünyesinde, eğitim 
ve kurum kültürü ile yoğurularak en iyi şekilde yapıyoruz.

İzmir bölgesi ve Türkiye genelinde elde ettiğiniz 
başarınızın altında yatanları anlatır mısınız? 
Bize güvenen insanlara vermiş olduğumuz söz; gönül ve eser üretme 
üzerinedir. Yaptığı işe önem veren bir gayrimenkul danışmanı, 
değişen ve gelişen gayrimenkul sektöründe kendisine ve işine yatırım 
yapmalıdır. Gayrimenkul alma ve satma kararı hayatta verilen en 
büyük kararlardan birisidir. Kimi zaman hayatlar, kimi zaman 
hayaller değişir. Vereceğiniz bu önemli kararda en doğru yoldan sizleri 
yönlendirmek, bu süreçte sizlerin tamamen kazanç sağlaması için 
kendimizi sürekli geliştiriyoruz. En iyi başarı, en yüksek kazanç; iyi bir 
eğitim sonucunda kaçınılmazdır.

Bu dönemin gayrimenkul değerlendirmesini nasıl 
yaparsınız? Alım satım oranları ne durumda? 
Gayrimenkule yatım yapmak isteyenlere vereceğiniz 
öneriler neler olurdu?
Dünyanın neresine giderseniz gidin gayrimenkul, zenginlik inşa 
etmenin denenmiş gerçek bir yolu olarak hâlâ devam ediyor. Servetinizi 
yetiştirmenin ve artırmanın gerçekten daha iyi sürdürebilir bir yolu yok. 
Gayrimenkul fırsatları, piyasa ve ekonomi ne olursa olsun her zaman 
var. Bu işin anahtarı, fırsatları tanıyabilmek, hazır olmak ve hızlı bir 
şekilde harekete geçmektir. Eğer bir yatırım düşünüyorsanız beklemeyi 
bırakın. Harekete geçin, istediğinizi alın, çünkü aldığınız gayrimenkul 
size hiçbir zaman kaybettirmeyecek. Sizin kendi servetinizi arttıracak 
veya oluşturacaktır. Gayrimenkul en iyi yatırımdır.

Gürkan-Cansel Barış olarak gayrimenkul danışmanlığını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gayrimenkul gerçekten karışık bir sektör. İş bulamayan ve ne yapsam 
diyen herkesin atıldığı ve bir sene sonra zararla çıktığı bir sektör gibi 
görünüyor. Bu işte asıl olan, pazarlama yetkisini almış olduğunuz 
gayrimenkulleri nasıl tanıttığınızla ilgili, çünkü piyasa on sene öncesi 
gibi değil. Artık kimse “Ben nasıl bir yer alsam?” diye düşünmüyor. O 
alıcıyı her ortamda siz arayıp bulmak zorundasınız. Göründüğü gibi 
bir ilan girerek artık mülklerin satışı olmuyor. Potansiyel alıcıların ilk 
önce önlerine düşmek ve sonrasında gönüllerine girmek, alım kararını 
verdirmek, bir gayrimenkul danışmanının asıl görevidir.

Hedeflerinizde neler var? Gelecek planlarınızdan 
bahseder misiniz?
Sahada atılan milyonlarca adım, yeni insanlarla tanışmak ile başlayan 
bir serüven, fayda ve değer üretme zamanı artık. Bir sürü olumsuz 
müzakerenin ardından gelen haklı ve gururlu başarı. Bütün zorluklara 
rağmen alın teri ve emek, en nihayetinde sonuç veriyor. Hayat 
zorlayıcıdır ve bazen o anda anlamlı olmayan şeyler olabilir. Önemli 
olan nasıl döndüğünüz, değiştirdiğiniz ve ilerlemeye devam ettiğiniz. 
İşler zorladığında vazgeçemezsiniz, çünkü asıl yolculuk
o zaman başlar.  

Ö
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haber

Teknolojik aletlerin yaydığı mavi ışığın büyüme hormonu olan melatonini 
bastırdığını ve güçlü ışığın beyne yeni bir günün başlamakta olduğu 
mesajını verdiğini belirten Gençer, çocukların kaliteli bir uykuya sahip 
olmaları için uyku öncesi birkaç saat önce teknoloji ile ilişkilerinin 
sonlandırılması gerektiğini vurgularken, çocukların hayatında rutinler 
oluşturmanın sadece uyum sürecinde değil, yaşamlarının tüm sürecinde 
fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyeceğinin de altını çizdi.  

Caz 
Festivaline 
Büyük İlgi

Okula 
Uyum Süreci 

Her yıl büyük bir ilgiyle karşılanan 
Bozcaada Caz Festivali’nin altıcısı, 
düzenlenen çeşitli atölye ve pop-up 
performansları ile ziyaretçilerine 
keyifli anlar yaşattı.

Tatil sonrası, her yaştan öğrencinin okula 
yeniden uyum sürecinin sağlanmasında 
uykunun önemine dikkat çeken Nesibe Aydın 
Eğitim Kurumları psikoloğu Mine Gençer, ana 
sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin 22.00’den önce 
yataklarında olmalarının ve kaliteli bir gece 
uykusunun, öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve 
okul hayatındaki başarıyı arttırdığını ifade etti.

The Organics by Red Bull tarafından düzenlenen Bozcaada Caz 
Festivali, yeni yeteneklerin ve cazın ustalarının sahne aldığı 
etkinliklerle gerçekleşti. Ekolojik dönüşüm ve erişebilirlik 
alanları üzerinde duran ve iyi bir dünyanın mümkün olduğu 
inancıyla şifa bulmayı amaçlayan festivale iş, sanat ve cemiyet 
hayatının birçok siması katıldı. Paneller, ikramlar ve müzik 
dinletileriyle keyifli bir gün geçiren konuklar unutulmaz anlar 
yaşadı. 



haber
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“Geleceğe Bir Sen Bırak” ile değişim kavramına dikkat çeken 
sosyolog, motivasyon konuşmacısı ve fütürist Fırat Uzer, 
satırlarında affetmenin bilinip bilinmediğini sorgularken; 
unutulan bir davranış olan teşekkür etmenin önemini vurguluyor. 
Koşulsuz sevginin de altını çizen kitap, okuyucularıyla buluşmak 
üzere satışa sunuldu.   

Özel 
Resepsiyonla 
Kutlandı

Dönüşüm 
Sırası Sende

Sanatçı Görkem Candan’a ait 
hiperrealist silikon Atatürk heykelinin, 
Atatürk Müze Odası’na yerleştirilmesi 
Pera Palas gerçekleştirilen bir 
resepsiyonla kutlandı.

Fırat Uzer’in kaleme aldığı yeni kitabı 
“Geleceğe Bir Sen Bırak” raflardaki 
yerini aldı. Huzur dolu kişisel bir 
yolculuğa davet eden kitap, bireysel 
bir dönüşümün ilk adımını atmayı 
vadediyor.

Bağışçıların ve ünlü sanatçıların katılımıyla Pera Palas Otel’de 
düzenlenen organizasyonda, sanatçı Görkem Candan’ın Atatürk 
heykeli sergilendi. Mustafa Kemal’in doğumunun yüzüncü 
yılında  “Atatürk Müze Odası” adını alan odadaki heykelin 
resepsiyonuna sanat camiasının ünlü isimleri katıldı. Davetliler 
duygulu anlar yaşadı. 

GÖRKEM CANDAN, BEDRİ-SİBEL BAYKAM
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Lexus ile Ayrıcalıklı Sohbetler’de bu ay,  Sucu Grup Yönetim Kurulu Bașkanı 
Uğur Sucu Türkiye’de inșaat sektörünü, projelerini ve kendini Serkan Kızılbayır’a anlattı.

röportaj

LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler

UĞUR SUCU, SERKAN KIZILBAYIR
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 Topraktan ev alırken mutlaka 
araștırma yapılmalı; projenin 

bulunduğu bölge, ileride sağlayacağı 
imkânlar gibi hususlara dikkat 

edilmesi gerekir.

ncelikle sizi tanıyarak sohbetimize 
başlayalım. Uğur Sucu kimdir?
Ben mimarım. İnşaatla uğraşıyorum, müteahhitlik 
yapıyorum. İnşaatın hemen hemen her sektöründe 
varım; ama ilk olarak şunu söyleyebilirim, inşaatta 
kalıp-demir işlerini Ankara, İstanbul ve Gaziantep 
gibi şehirlerde alt yüklenici olarak yapıyoruz. Bu 

sektörde Sucu Grup olarak önemli bir yer tutuyoruz.

Peki, o zaman yeri gelmişken sorayım, bu süreçte 
sizce ev alınmalı mı? 
İmkân varsa ev alınmalı, çünkü ev fiyatlarının yeniden artacağını 
düşünüyorum. Bu nedenle ev almayı düşünenler varsa ve 
imkânları varsa mantıklı bir karar.

Birçok proje gerçekleşirdiniz. Yeni bir proje 
başladığında bu projeden ev alacaklar nelere dikkat 
etmeli? 
Bu soru bizim işimizin müteahhitlik kısmı ile ilgili. Topraktan 
ev alırken de ilk ve en önemli madde müteahhittin güvenilir 
olmasıdır. Bununla ilgili mutlaka araştırma yapılmalı. Zaten 
güvenilir olmayan çok firma da kalmadı artık. Bunun dışında 
projeye bakılmalı. Projenin net-brüt metrekareleri nedir 
öğrenilmeli, bazen brütten satılıyor ama maalesef işin sonunda 
kalan net metrekare ile hayal kırıklığı yaşanabiliyor. Buna dikkat 
etmek çok önemli. Projenin bulunduğu bölge, ileride sağlayacağı 
imkânlar, sonrasında değer kazanıp kazanmayacağı gibi 
hususlara dikkat etmek gerekiyor.

Şimdiye kadar yaptığınız projeler neler?
Ankara’da Togo Kuleleri, Nokta Projesi ve Ankara’da bulunan 
birçok büyük projede varız. Aile şirketimiz sektörün öncü 
isimlerinden.

Yakında yeni projeler var mı?
Şu anda İstanbul Maltepe’de büyük bir projemiz var. Fikirtepe’de 
Emlak Konut’un işlerini yapıyoruz. Dokuz bloktan oluşuyor. Güzel 
bir proje. Emlak Konut ve TOKİ gerçekten iyi projeler yapıyor. 
Oralardan daire almayı düşünenler, alabilirler. Özellikle bu “Sosyal 
Konut Hamlesi” için söyleyebilirim ki fiyatı çok uygun, girilebilir 
bir proje. Ankara’da on sekiz bin, İstanbul’da elli bin, İzmir’de on 
iki bin konut başta olmak üzere Türkiye’nin seksen bir ilinde 
gerçekleşecek bu projede beş yüz Türk lirası gibi bir bedelle 
kuraya katılıyorsunuz. Kurada hak kazanırsanız 3+1 veya 2+1 
daire, arsa isterseniz arsa, iş yeri isterseniz iş yeri alabiliyorsunuz. 
Çok güzel ve uygun fiyatlı işler yapıyorlar. Biz genellikle özel 
sektörle iş yapıyoruz ve burada konut fiyatları oldukça yüksek. 
Emlak Konut ve TOKİ bu anlamda imdada yetişiyor. Belirtmek 
istediğim; 3+1, sekiz yüz elli bin toplam ödemeyle -tabii ocak 
ve temmuz ayında memur maaşlarına göre de artışları olacak- 
bölgeye ve metrekareye göre farklılık gösterecek olsa da yapıların 
uygun fiyatlı olduğudur. Memur maaşı ile paralel bir artış 
olacağı söylenmesine rağmen TOKİ, şimdiye kadar böyle bir artış 
gerçekleştirmedi.

Türkiye’de inşaat sektöründe nerede yer 
alıyorsunuz?
Dünyada lokomotifiz. Türkiye’nin ekonomik yapısı inşaat 
sektörüne entegredir. İnşaat çoğu sektörü etkiliyor. Bu konutların 
yapılacak olması da birçok sektörü olumlu anlamda etkileyecek. 
İlk etapta çok hissedilmese de ilerleyen süreçte olumlu etkilerini 
göreceğiz.

Ö

Bu arada sporla aranız nasıl? Hangi takımlısınız?
Gayet iyi. Hem yapmayı hem izlemeyi seviyorum. Fanatik bir 
Galatasaray taraftarıyım. Maçlara da gidiyorum. İyi transferler 
yapıldı. Uyum sağlanırsa, bu sene iyi olacağını düşünüyorum. Spor, 
insan hayatında mutlaka olması gereken bir kavram. 

Peki ya arabalarla aranız nasıl?
Arabalarla ilgiliyim. Titizim bu anlamda. Arabaları inceliyorum, 
temizliğine de önem veriyorum. Haftada iki ya da üç defa arabayı 
yıkatmaya başlayınca araba yıkama işine bile girdim, o derece 
titizim.

Lexus’u nasıl buldunuz?
Lexus’a çok uzak değilim.  Markanın “business” tipi aracına 
babamın da bir hayranlığı vardı. Bir Lexus sahibi olacağız sanırım 
yakında, çünkü araç hem konforlu hem de insana kendini güvende 
hissettiriyor. Benim çok önem verdiğim iki husus araçta mevcut. 
Lexusa’a da, bu keyifli sohbet imkânı için çok teşekkür ederim. 

Videoyu izlemek 
için okutunuz.

serkankizilbayirSerkanKzlbyr serkankzlbyr



EYÜP, SEDA, ZEYNEP TARMAN

Bal Günü 
Coşkusu
Özel Arı Okulları mezunlarına 
yönelik geleneksel olarak 
düzenlenen “Bal Günü” etkinliği, 
mezunların yoğun katılımıyla 
Arı Spor ve Etkinlik Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Özel Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Mezunlar 
Derneği Genel Sekreteri Seda Tarman’ın konuşmasıyla 
başlayan buluşmada mezunların on, yirmi, yirmi beş ve 
otuzuncu mezuniyet yıllarının yanı sıra Arı Okulları Mezunlar 
Derneğinin (ARIMED) on beşinci yılı da coşkuyla kutlandı. 
İki yıllık pandeminin ardından yeniden bir araya gelen 
Arı Okulları mezunları, sembolik diploma töreni ve hediye 
takdimiyle kep atarak Özel Arı Okulları Kurucusu Sıtkı Alp 
ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezunlar renkli eğlencede hoşça 
vakit geçirirken mezun öğrencilerin çocukları da unutulmadı. 
Çocuklar, animatörler eşliğinde eğlenceli etkinliklere katıldı. 
Etkinlikte sahne alan ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu’nun 
bu özel gün için hazırladığı birbirinden güzel şarkılar ve 
performansıyla “Bal Günü” coşkusu doyasıya yaşandı. 

davet

SEZİN AKAR, MELTEM AKSU, CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, GÜLTEN TURGUT, ALİ GÜLEÇ, AYSU ÇINAR, SEDA TARMAN, 
ESMA YILDIRIMER TURHAL, ZEYNEP BARUTÇU

SITKI ALP
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OZAN DOĞULUECE ÖZEN-AKAN AKAN DEMEK SAATOĞLU, BARIȘ ÇETİN YILMAZ

MELEK ARYA ALTAY, KEİKO BELİR YARAR

Mezunların Bal 
Günü bulușması; 
etkinlikler, 
ikramlar ve canlı 
müzik eșliğinde 
gerçeklești.

ELİFCAN-BAHTİYAR HABERAL ASLIHAN SOYDANBİRGÜL TAVȘAN KAYIRAN, ÇİĞDEM YAZ
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Minikler 
İklim Savunucuları 
Atölyesi’nde
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 
İklim Eylemi” temalı etkinlikte 
çocuklara, oyunlarla  iklim değişikliğine 
uyum ve erken uyarı konularında 
eğitim ve farkındalık sağlayarak, 
sürdürülebilirlik bilincinin aşılanması 
hedeflendi.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı; erken yaşta iklim değişikliği 
farkındalığının arttırılması amacıyla İklim Savunucuları Atölyesi’nde 
9-11 yaş arası çocukları ağırladı. Bir Vakıf GYO projesi olan Cubes 
Ankara’da, alanında uzman öğretmenlerin ev sahipliğinde düzenlenen 
atölyeyle öğrenciler; iklim değişikliğinin, insan, bitki, hayvan, toprak, 
denizler, ormanlar üzerindeki etkilerini inceleme fırsatı buldu. 
Çocuklar iklimde yaşanan değişiklikleri oyunlar ile keşfederken; 
sosyal, bilişsel gelişimleri ile rol yapma, doğaçlama, zincirleme öykü 
tekniği, ritim tutma, el becerisi ile müzik aleti tasarımı gibi gelişimsel 
özelliklerinin desteklendiği atölye çalışmalarına da katılma imkânı 
buldu. 

davet

Vakıf GYO’nun, Ankara’nın 
kalbi Çukurambar’da 
geliștirdiği gözde 
projelerinden biri olan Cubes 
Ankara’da düzenlediği 
çocuk atölyesinde minikler, 
iklim değișikliğinin canlılar 
ve dünya üzerindeki 
etkisini oyunlarla 
inceleme fırsatı bularak 
gelișimsel özelliklerinin 
de desteklendiği atölye 
çalıșmalarıyla oldukça 
eğlenceli bir gün geçirdi.
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karma

Sempati mi? Empati mi? 
Yoksa Ekpati mi?

onbahar geldi, yeni dönem başladı. Yazın sona erdiğini 
kabul etmesek de, geceleri soğuyan hava bize kışın 
geldiğini hatırlatıyor. Karanlıkta uyanmaya başladık. 
Her yıl olduğu gibi, uyandığımız saatler ve güneşi az 
görüyor olmamız, ruh halimizdeki olumsuz etkileri 

de doğal olarak artırıyor. Yaşadıklarımıza yönelik bir farkındalık 
oluşturması adına, bu ay yepyeni bir kavramla karşınızdayım.

Evlerde, mutfaklarımıza kullandığımız süngerlerin suyu toplaması 
ya da temizlik maddelerini yayması gibi, deniz diplerinde yaşayan, 
adı sünger olan canlılar geldi öncelikle aklıma. Süngerler denizin 
dibindeki suyu filtreleyerek temizleme görevlerini yerine getirirler. 
Kirli suyun içindeki mikroorganizmalarla beslenerek hayatlarını 
devam ettirirler. Birazdan bahsedeceğim kavram üzerinden, o kirli 
suyu almak zorunda olmadan, kirli suyun ne olduğunu fark etmek 
üzerine düşüneceğiz.

Duygu dünyamızı anlamak üzerine yapılan çalışmalar bizleri hep 
yepyeni kavramlarla tanıştırdı, tanıştırmaya devam ediyor. Onlardan 
birisine örnek olan “duygu süngeri” olmayı, yani kirli suyu üstümüze 
alıp o suyu boşaltmamanın zararlı sonuçları ile baş etmek zorunda 
olmayı daha önce konuşmuştuk. Duygu süngeri olmak, aşılan bir 
sınırın ifadesi. Sınırlara döndüğümüz zaman karşımıza çıkan kavram 
ise, empati. Karşımızdaki kişinin duygularının ya da onun yaşadığı 
şeyin ne olduğunu anlamaya verdiğimiz ad. Empati de belli bir 
dengede olmalı. Dengenin şaştığı zamanları duygu süngeri olarak 
tanımladık. Peki, o dengeye geri çekilmeyi nasıl tarif edeceğiz? Bugün 
diğer taraftan bakalım istiyorum. Sağlıklı empatinin ne olduğunu 
doktor ve psikiyatri profesörü olan J. L. Gonzalez’in ortaya koyduğu 
“ekpati” kavramıyla anlatalım. 

“Merhamet, acımak değil acıtmamaktır.”

Ekpati Ne Demektir?
Ekpati; isminin de benzer olmasından hemen anlayacağınız gibi 
aslında empatinin tamamlayıcısıdır. Empati eksikliği olan soğukluk 
ya da kayıtsızlıkla aynı şey değildir. Duyguları alıp tamamıyla 
özümsememize engel olan, empatiyi sınırlandıran, sağlıklı bir 
şekilde telafi etmemize yardımcı olan pozitif ve zihinsel bir eylemdir. 
“Duygusal sünger” olmuş bir insanın maruz kaldığına benzer 
duygusal sellerden bizi korur. Başkalarının duygularının bizi aşağı 
çekmesine engel olur. O duyguları anlayıp, kendimizi onlara maruz 
bırakmadan karşımızdaki kişiye yardımcı olmamıza da vesile 
olur. Duygusal seller karşısında insanın doğru baraj oluşturma 

S

“Mutlu olmak her șeyin yolunda olması demek değildir.
Mutlu olmak, görmezden gelme konusunda da 

ustalașmak demektir.”
Akıl Oyunları

Özgür Aksuna
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imkânı elbette ki vardır. Empati sağlıklı bir tepki iken; bunun ne 
olduğunu ya da dengenin nasıl olduğunu bilmeyen insanlar için 
barajı doğru kurmayı bilmek önemlidir.  

Ekpati Nasıl Yapılır?
Az çok herkes empati yeteneğine sahiptir. Herkes karşısındaki 
kişinin ne hissettiğini anlayabilir, onun bakış açısıyla bakabilir 
ve onu anladığını belli edebilir; ama kendini onun yerine 
koyduğunda, sadece o anki duygularıyla bir bağ kurmak istiyorsa, 
yani farkında olup, anda kalıp, yükünü almak istemiyorsa, ekpati 
yaparak, kendi ruh sağlığını koruyabilir. Empati yapmamız için 
iyi bir dinleyici olmamız gerektiğini, o an ne cevap vereceğimizi 
düşünmememiz gerektiğini biliriz. Ekpatide kurmak istediğimiz 
iletişimi belirlerken elbette iyi bir dinleyici olup, karşımızdakinin 
ne istediğini anlamak doğru olacaktır. Büyük travmalarla 
karşılaşan psikiyatrları düşünün. Karşısındaki hastasını anlamak 
zorundadır. Onun hissettikleri ile ilgili bilgi sahibi olmanın 
ötesine de geçer; ancak, bir cerrah ustalığı gösterir ve o travmanın 
zararlarını üstlenmeden, hastasına travmadan kurtulma yolunu 
anlatabilir. Yaptığı şey ekpatidir.

Empati ve Ekpati Arasındaki En Önemli Fark 
Nedir?
Ekpatide, empatiden farklı olarak kişinin duygu durumunu 
anlamak için, gerektiğinde onun yerine geçilir ancak, duygusal 
ihtiyaçları ve motivasyonları dışlanarak ona yardımcı olunur.  
“Seni anlıyorum,” diyen insanlara “Hissedemediğin şeyi 
anlayamazsın,” diyen Shakespeare’in ne hissettiğini anlayıp, ona 
destek olup, onun duygularını yüklenmeden süreci atlatmak 
olarak da ekpatiyi örneklendirebiliriz.

Sempati... Empati… Ekpati…
Empati, başkalarının davranışlarından, onların ihtiyaç ve 
sıkıntılarını hissedebilmek (anlayışlı ve düşünceli olabilmek); 
sempati ise başkalarının duyguları ile kendi duygularını 
özdeşleştirmek, hatta bazen aynını hissetmektir (acısını veya 
sevincini paylaşmak).

Çocuk yere düşüp dizini yaraladığında size gelip “Çok acıdı, 
uf oldu, öp.” diyorsa bu bir sempati tavrıdır ve sizden istediğini 
alır, acısını paylaşmanızı sağlar. Size dertlerini, sorunlarını 
anlatıp, sonra acıyan yönlerini öpmenizi isteyen ve sizin de 
öpüp acısını hafiflettiğiniz insanları düşünün; o zaman daha iyi 
anlayacaksınız. Bu genelde tek taraflı bir durum olduğundan asıl 
canı acıyan, düşen değil hep öpen olacaktır sonunda. 
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Sağlıklı Hayata 
Yeni Açılış
Başarılı Diyetisyen Işıl Erkan, 
yeni kliniğini şık bir davetle 
Çukurambar’da açtı. 

Daha önce birçok başarılı işe imza atan Diyetisyen Işıl Erkan, şık 
bir davetle Ankaralılar ile buluştu. Çello ve flüt dinletisi eşliğinde 
misafirlerini ağırlayan Işıl Erkan, konuklarla yakından ilgilenerek 
sohbet etti. Keyifli geçen sohbetin ardından konuklar, anı 
ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çektirdi.  

davet

IȘIL ERKAN

ÇİĞDEM ÖZKAYA MERVE ÇİRAY ÖRSAN BOZKURT
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Sizlere bu ay box tekniği ve bu konuda uzman olan Dr. Ziya Nihat Tanfer’le 
yaptığımız röportaj ile merhaba diyorum. Bu çok önemli ve dünyada çok az 

yerde uygulanan bir teknik. Bu teknikte kaybolan kemik dokusunun üç boyutlu 
olarak yeniden yapılması amaçlanıyor. Dișlerini yıllar önce kaybetmiș ve çene 
kemiği eridiği için protez kullanamayacak hale gelmiș kișilere bile yıllar sonra 
yeniden sabit protez yapılabiliyor. Bu yöntem daha önce beyin cerrahisi ve 

plastik cerrahide de kullanılmıș. Operasyon sırasında eriyebilen, dokuyla uyumlu 
“polilaktik asit plakaları” özel bir yöntemle çene kemiğine yerleștiriliyor. Daha sonra 

hayvan kemiğinden; inek, dana, sığır veya at kemiklerinin birtakım ișlemlerden 
geçirilmesiyle elde edilen ve kemik bankalarından temin edilen kemik grefti ile 

doldurulup iyileșmeye bırakılıyor. Uygulamanın üzerinden altı ila sekiz ay geçtikten 
sonra sağlıklı kemik dokusu elde ediliyor ve hasta, yerleștirilen implantlarla 

yepyeni dișlere sahip olabiliyor.

Box Tekniğinin İlk Türk Hekimi
Dr. Ziya Nihat Tanfer

DR. ZİYA NİHAT TANFER, SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com

ox tekniğinden önce de kemik yapılandırma 
yöntemleri uygulanıyormuş ancak, bu tekniği üstün 
kılan; hastanın vücudunun başka bir bölgesinden 
kemik almaya gerek kalmaksızın üç boyutta kemik 
onarımını sağlaması. Daha önceki uygulamalarda 
kemik bloklarının stabilizasyonu arzu edildiği gibi 
sağlanamayıp başarısız sonuçlar elde ediliyormuş.
Box tekniği  ABD, Arjantin ve İtalya’da uygulanıyor. 

Dr. Ziya Nihat Tanfer’in İtalyan Üniversitesinden Dr. Andrea 
Menoni ile yaptığı çalışmalar sonucunda şimdi de Türkiye’de 
uygulanabiliyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek bu konunun 
uzmanı olan Dr. Tanfer’le çekimimizi Levent’teki Tanfer Klinik’in 
nefis villasında gerçekleştirdik. Klinikte; kendisi gibi doktor 
olan babası Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mehmet Nedret 
Tanfer’in anısına, o dönem onun kullandığı araçlar, eşyalar ve 
anılardan oluşan bir oda da düzenlemişti. Bu klinik Türkiye’de 
box tekniğinin uygulandığı tek merkez. Dr. Ziya Nihat Tanfer kırk 
yıllık çalışma ve tecrübelerinin yanı sıra yeni teknikleri takip 
etmeye ve kendisini durmaksızın geliştirmeye de devam ediyor. 

Önce sizi biraz tanıyalım lütfen. Branşınız, 
eğitimleriniz nelerdir?
1951 yılında Ankara’da doğdum. Merhum KBB mütehassisi 
Operatör Dr. M. Nedret Tanfer ve Handan Tanfer’in tek çocuğuyum. 
İlk, orta ve lise öğrenimimi İstanbul Işık Lisesinde tamamlayıp 
1974 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 
mezun oldum. 1975 yılında doktora öğrencisi olarak Diş Çene 
Hastalıkları ve Cerrahisi kürsüsünde çalışma hayatına atıldım, 
1981 yılında pekiyi derece ile Dr. Med. Dent. olarak çalışmalarımı 
tamamladım. 2012 yılında İtalya’da Dr. Andrea Menoni ile birlikte 
box tekniği (osteobiorejenerasyon) uygulamalarına katıldım ve bu 

B tekniği Türkiye’ye getirdim. Dünyada sayılı klinikte yapılan “box 
technique” operasyonu Türkiye’de sadece benim kurduğum Tanfer 
Klinik’te yapılmaktadır.

Sizin kendi adınızla hastaneleriniz var. Çoğu 
doktorun böyle bir girişimi olmayabiliyor.
Sizi hastane açma konusunda neler motive etti?
İstanbul Nişantaşı’nda bir diş kliniği ve Levent’te Estetik ve 
Sağlık Merkezi ile faaliyet gösteren Tanfer Sağlık Grubu olarak, 
yatırımlarımızı büyütme kararı aldık. Son sekiz senedir diş ve 
estetik ile sağlık turizmi alanında çok ciddi adımlar attık. Elde 
ettiğimiz sonuçlara bakarak bu kez bir hastane yatırımı yapmaya 
karar verdik ve Tanfer Hastanesini bünyemize dahil ettik.

Yurt dışından da hastalarınız geliyor mu? Sizce neden 
Türkiye’yi tercih ediyorlar?
Özellikle Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, AB ülkelerinin 
yanında Afrika’dan Orta Doğu’ya, Rusya’dan Kanada ve ABD’ye 
kadar Türkiye’ye hasta geliyor. Bu insanlar ortalama ben ila on bin 
euro arasında tedavi ücreti ödüyor. Gelmelerinin en önemli sebebi, 
burada çok iyi hizmet almaları. Başka ülkelerde doktorlar oturup 
hastayla konuşmuyor bile. Biz burada hastaya yaşadığı problemleri 
oturup izah ediyoruz. İkincisi; Avrupa ve Amerika’da kullanılan 
en iyi malzemeyi kullanmamıza karşın maliyetler çok düşük. 
Türkiye’de Avrupa’ya göre neredeyse yüzde altmış daha ucuz bir 
şekilde hizmet verilebiliyor. Ayrıca biz Türkiye’de, yurt dışında 
yapılamayan zorlu operasyonları yapabiliyoruz. Bunun da ötesinde, 
Avrupa’da yapılan hatalı uygulamaları düzeltebiliyoruz. Türkiye’ye 
ilk bizim getirdiğimiz, şu anda dünyada sayılı ülkelerde yapılan ve 
çene kemiği erimesini tedavi etmek için kullanılan box tekniğini 
kullanıyor olmamız da yabancıların gelmesinde etkili oluyor.
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Sizin, diğer meslektaşlarınıza göre 
uygulamalarınızdaki farklılıklar nelerdir? Bu
konudaki ilerlemenizin başlangıç ve oluşum süreci 
nasıl gelişti?
Kurumun temelleri, babam Dr. Mehmet Nedret Tanfer tarafından 
1957 yılında atıldı. Ben de öğrenciyken babamın yanında çalıştım, 
daha sonra da akademisyenliğe geçiş yaptım. Üniversitedeki 
akademik kariyerime 1981’de YÖK kanunu nedeniyle ara verdim. 
1982 yılında Nişantaşı’ndaki Estetik Ağız Cerrahi Merkezini 
kurdum. 1985 yılında İtalya’ya gidip implant uygulamalarını 
inceledim. Daha sonra bunları Türkiye’ye ilk kez getirip uygulama 
şansına sahip oldum. Zaman içerisinde, Nişantaşı’ndaki merkez 
büyüdü ve Tanfer ismi ile markalaşıp bulunduğumuz konuma 
geldik. Şimdilerde Tanfer Sağlık Grubu olarak Tanfer Klinik, Tanfer 
Health and Aesthetic ve Tanfer Hastanesi olarak en kaliteli hizmeti 
vermeye devam etmekteyiz.

Sizce insanlarımız ağız ve diş sağlığında bilinçliler mi? 
Kendilerine iyi bakabiliyorlar mı? Nasıl eğitilebilirler?
Türk insanının ağız sağlığına olan yaklaşımı ne yazık ki arzu 
edildiği seviyede değil. Bu sebeple ben yıllardan beri gerek televizyon 
programlarında, gerekse yazılı basında halkı bilgilendirmek için 
sürekli yayın yapıyorum ve yapmaya da devam ediyorum. Tabii ki 
olumlu yönde gelişmeler var ancak, yeterli değil ne yazık ki.

Hastanelerinizde hangi bölümler var, en çok hangileri 
aktif?
Tanfer Hastanesinin kurulduğu ilk günden beri sağlığa yaklaşımı; 
hasta ile direkt bağlantısı olan teknolojide uzmanlaşarak akademik 
platformlarda kabul görmüş teşhis ve tedavi yöntemlerini 
kullanmak olmuştur. Bu çerçevede uluslararası tecrübeye sahip 
değerli uzman ve cerrahi ekibi ile tıp alanındaki tüm gelişmeleri 
ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktadır. Yedi gün yirmi 
dört saat uluslararası standartlarda on beş branşta hizmet veren; 
SGK ile birlikte tüm yerel ve uluslararası özel sigortalar ve birçok 
kurum ile anlaşması bulunan kurumumuzda misafir ettiğimiz tüm 
hastalarımızın bakımı “Sağlıkta Yeni Bir Nefes” sloganıyla tek kişilik 
özel odalarda yapılmaktadır. Plastik cerrahi, dahiliye, KBB, genel 
cerrahi, beyin sinir cerrahisi, ortopedi, kadın doğum gibi branşlar 
başta olmak üzere on beş branşımız aktif olarak hizmet vermektedir.

Kendinizi alanınızda geliştirmek için neler yaparsınız?
Alanımdaki en yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi 
kendime bir görev edindim. Benim için önemli olan, hastalarımı 
tedavi sonrası memnun ve yeni bir hayat ile kliniğimizden 
uğurlamaktır. Bu nedenle de yıllar önce implant işlemini ilk 
uygulayan doktorlardan biri olup, Milano’da Prof. Tramonte ile 
çalıştıysam; box tekniği prosedürünü öğrenmek için Dr. Andrea 
Menoni ile çalışmalara katıldıysam, bugün de aynı heyecan ile 
yeni prosedürleri takip etmekteyim. Bunun için yurt içi ve yurt dışı 
seminer ve araştırmalara iştirak etmekteyim. Bu kapsamda birçok 
yöntem ve yeni geliştirilmiş ürün de, değerlendirmesinin yapılması 
için tarafıma gönderilmektedir. Kırk yıllık deneyim ile hem yeni 
yöntemlerin geliştirilmesine hem de kullanılmasına destek
sağlamaktayım.

Geleceğe ait projeleriniz var mı?
1981 yılında Tanfer Ağız, Diş ve Çene Cerrahi Polikliniği ile 
temellerini attığımız Tanfer Sağlık Grubuna; 2016 yılında Tanfer 
Health and Aesthetic ve 2019 yılında Tanfer Hastanesini dahil 
ederek birçok hizmeti bünyemizde vermeye başladık. Özellikle 
son on yıl içerisinde hızlandırdığımız bu büyümenin ivmesini 

daha da artırmayı amaçlamaktayız. Şu an projeleri tamamlanmış 
olan Bodrum Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezi için yakın zaman 
içerisinde tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Ayrıca yurt 
içi ve yurt dışı diş hekimlerinin cerrahi eğitimlerini sağlamak 
üzere Tanfer Akademinin temellerini atmaktayız. Bununla 
birlikte, gelecek yıllarda Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda 
Sağlık Turizmi kapasitesine önemli katkılar sağlayacak yurt dışı 
temaslarımız da süratle devam etmektedir.

Çene kemiği erimesi neden olur?
Günlük ağız bakım yöntemlerinin gerektiği gibi uygulanmaması 
sonucu, diş etlerinde kanamayla birlikte iltihap oluşur. Bu basit 
diş eti iltihabı, tedavi edilmezse zamanla dişlerin etrafını saran 
kemik dokusunu etkiler ve çene kemiğinin boyutsal olarak şekil 
değiştirmesine ve erimesine yol açar. Ayrıca diş çekimlerinden 
sonra da çene kemiğinde hızla erime meydana gelebilir. Bunun 
dışında kötü yapılmış kron köprü protezlerinin bakımları 
ihmal edilirse yine kemikte geniş kayıplar oluşabilir. Son olarak, 
uzun yıllar damaklı protez kullananlarda da kemik kayıplarına 
rastlanmaktadır.

Çene kemiği erimesi nasıl tedavi edilir?
Kaybolan kemik dokusunun yeniden oluşturulabilmesi için 
birtakım kemik yapılandırma yöntemleri kullanılır; fakat bu 
yöntemlerin başarısı, hastaya ve erimenin olduğu bölgeye; hatta 
şekline göre değişiklik gösterir. Bu tekniklerde insan veya hayvan 
kaynaklı kemikler kullanılır. Bu kemikler, özel tekniklerle 
laboratuvar ortamında insan kemik dokusuna uygun hale getirilir. 
Kaybolan çene kemiğinin içerisine cerrahi operasyonla yerleştirilir. 
Bunun sonucunda kaybolan çene kemiği yeniden yapılanır. Buna 
“box teknik” denir.

Çene kemiği erimesinde box teknik uygulaması 
nasıldır?
Box teknikte, kaybolan kemik dokusunun üç boyutlu olarak yeniden 
yapılması amaçlanır. Dişlerini yıllar önce kaybetmiş ve çene kemiği 
eridiği için protez kullanamayacak hale gelmiş kişilere bile yıllar 
sonra yeniden sabit protez yapılabilir. Operasyon sırasında eriyebilen, 
dokuyla uyumlu “polilaktik asit plakaları” özel bir yöntemle çene 
kemiğine yerleştirilir. Daha sonra hayvan kemiğinden; inek, dana, 
sığır veya at kemiklerinin birtakım işlemlerden geçirilmesiyle 
elde edilen ve kemik bankalarından temin edilen kemik grefti 
ile doldurulur ve iyileşmeye bırakılır. Uygulamanın üzerinden 
altı ila sekiz ay geçtikten sonra sağlıklı kemik dokusu elde edilir. 
Günümüzde box tedavisi ve yerleştirilen implantlarla hasta 
rahatlıkla yepyeni dişlere sahip olabilmektedir.

Çene kemiği tedavisi ve sonrasındaki süreç nasıldır?
Günlük ağız bakım yöntemlerinin gerektiği gibi uygulanmaması 
sonucu, diş etlerinde kanamayla birlikte iltihap oluşur. Bu basit 
diş eti iltihabı, tedavi edilmezse zamanla dişlerin etrafını saran 
kemik dokusunu etkiler ve çene kemiğinin boyutsal olarak şekil 
değiştirmesine ve erimesine yol açar. Ayrıca diş çekimlerinden 
sonra çene kemiğinde hızla erime meydana gelebilir. Kötü yapılmış 
kron köprü protezlerinin bakımı ihmal edilirse kemikte geniş 
kayıplar oluşur. Uzun yıllar damaklı protez kullananlarda da kemik 
kayıplarına rastlanır.

Çene kemiği tedavisinde box tekniği
“Kaybolan kemik dokusunun yeniden oluşturulabilmesi için 
birtakım kemik yapılandırma yöntemleri kullanılır. Fakat bu 
yöntemlerin başarısı, hastaya ve erimenin olduğu bölgeye; hatta 
şekline göre değişiklik gösterir. Bu tekniklerde insan veya hayvan 
kaynaklı kemikler kullanılır. Bu kemikler, özel tekniklerle 
laboratuvar ortamında insan kemik dokusuna uygun hale getirilir. 
Kaybolan çene kemiğinin içerisine cerrahi operasyonla yerleştirilir. 
Bunun sonucunda kaybolan çene kemiği yeniden yapılanır. Buna 
“box teknik” denir.”

Box tekniği uygulaması
“Box teknikte, kaybolan kemik dokusunun üç boyutlu olarak yeniden 
yapılması amaçlanır. Dişlerini yıllar önce kaybetmiş ve çene kemiği 
eridiği için protez kullanamayacak hale gelmiş kişilere bile yıllar 
sonra yeniden sabit protez yapılabilir. Operasyon sırasında eriyebilen, 
dokuyla uyumlu “polilaktik asit plakaları” özel bir yöntemle çene 
kemiğine yerleştirilir. Daha sonra hayvan kemiğinden; inek, dana, 
sığır veya at kemiklerinin birtakım işlemlerden geçirilmesiyle 
elde edilen ve kemik bankalarından temin edilen kemik grefti ile 
doldurulur ve iyileşmeye bırakılır. Uygulamanın üzerinden 6 -8 ay 
geçtikten sonra sağlıklı kemik dokusu elde edilir. Hasta yerleştirilen 
implantlarla yepyeni dişlere sahip olur.”

Box tekniğin avantajları nelerdir?
Box teknikten önce de kemik yapılandırma yöntemleri 
uygulanıyordu ancak, bu tekniği üstün kılan, hastanın vücudunun 
başka bir bölgesinden kemik almaya gerek kalmaksızın; üç boyutta 
kemik onarımını sağlamasıdır. Daha önceki uygulamalarda kemik 
bloklarının stabilizasyonu arzu edildiği gibi sağlanamıyor ve başarısız 
sonuçlar elde ediliyordu. Box tekniği ise kaybolan çene kemiğini 
mükemmel şekilde onarır. Vücudun herhangi bir bölgesinden kemik 
alma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Çeneye implant yerleşiminin 
daha basit ve kolay olmasını sağlar. Üç boyutlu kemik iyileşmesi 
gerçekleştirir. Kemiği tamamen iyileştirip orijinal şekline getirir. Çene 
kemiğini sadece fonksiyonel olarak değil, estetik olarak da onarır.

Kemik grefti uygulamasını anlatır mısınız?
Kemik grefti uygulaması, çene kemiği yetersiz olan hastaların 
kemik miktarını arttırmak amacıyla yapılır. İmplant tedavisinin 
yapılabilmesi için implant yerleştirilecek bölgede yeterli kemik 
bulunmalıdır. Zaman içerisinde kırılmış veya çekilmiş bir diş 
varsa ve o bölgeye herhangi bir protez uygulaması yapılmamışsa 
çene kemiğinde erime meydana gelir. Bu durumda bölgeye greft 
ilavesi yapılarak kemik miktarını arttırmak gerekir. Kemik 
uygulaması yapılacak hacim fazla değilse kemik ilavesi yapılan 
seansta implant da yerleştirilir. Çeşitli doğal materyallerden 
elde edilmiş ve işlenerek insan kemik dokusuna uygun hale 
getirilmiş greft denilen kemik granülleri hastanın çene kemiğine 
yerleştirilir. Yaklaşık üç ila altı aylık iyileşme süresinden sonra 
kalıcı dişler (kaplamalar) kemik grefti uygulanan bölgedeki 
implantların üzerine takılabilir.

Neden box teknik?
- Kaybolan çene kemiğini mükemmel şekilde onarır.
- Vücudun herhangi bir bölgesinden kemik alma zorunluluğunu 
ortadan kaldırır.
- Çeneye implant yerleşiminin daha basit ve kolay olmasını sağlar.
- Üç boyutlu kemik iyileşmesini gerçekleştirir.
- Kemiği tamamen iyileştirip orijinal şekline getirir.
- Çene kemiğini sadece fonksiyonel olarak değil; estetik olarak da 
onarır. 
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uygulaması yapılacak hacim fazla değilse kemik ilavesi yapılan 
seansta implant da yerleştirilir. Çeşitli doğal materyallerden 
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getirilmiş greft denilen kemik granülleri hastanın çene kemiğine 
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- Kaybolan çene kemiğini mükemmel şekilde onarır.
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Rotary’lerden 
Fransız Elçiliğinde 
Dans
Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği ev 
sahipliğinde gerçekleşen “20. Geleneksel 
Çimler Üzerinde Dans” etkinliği büyük 
bir coşku ile gerçekleşti. Koru Rotary 
Kulübü ve Koru Rotaract Kulübünün 
birlikte düzenlediği eğlencede misafirler 
doyasıya eğlendi.

Yedi yüzün üzerinde yardımseverin katıldığı Çimler Üstünde Dans 
etkinliği, Komite Başkanı Erhan Yalçın’ın açılış konuşması ve slaytlarla 
başladı. Plaket takdimi ile devam eden etkinlikte Fransa’nın Ankara 
Büyükelçisi Herve Magro “Çocuklar için yapılacak her projeye açığım. 
Bu, doğrudan çocuk haklarını ilgilendiriyor. Projeyi memnuniyetle 
destekliyoruz.” şeklinde konuştu.  
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HERVE-MARIA MAGRO

Ankara Modern 
Orkestrası ile 
geç saatlere 
kadar dans 
eden konuklar, 
Macarena 
dansı ile geceyi 
sonlandırdı.

ENDER CANAN ADAN

ÖZLEM GÜL, HÜLYA ÖZ

HİRA DERYA ERDOĞMUȘ, ÇAĞLA SÜSLÜAY
ERHAN YALÇIN, İLAYDA HELVACI, HERVE MAGRO, EMRE ÖZTÜRK

HÜMA SADE İSMET-ÖZGE DEMİRKOL
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haber

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında organize edilen “Bașkent Kültür Yolu 
Festivali”, 1-23 Ekim tarihleri arasında Ankara’da sanatseverlerle bulușuyor. 

Ulus semti ve civarındaki yaklașık beș kilometrelik alanda düzenlenen festivalde 
Ankara’nın sanat, tarih, kültürel ve mimari zenginlikleri ziyaretçilerine sunuluyor.

Kültür ve Sanatla
İç İçe Günler

ok sayıda medeniyeti ağırlamış bir başkent olan 
Ankara, “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında 
düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği 
yapıyor. 1-23 Ekim 2022 tarihleri arasında, beş yüzden 
fazla etkinlik ve beş bine yakın sanatçının katılımıyla 
gerçekleşen festival, sanatseverleri buluşturuyor.

Başkentin yetmiş farklı mekânında, yirmi üç gün 
boyunca sanatın büyülü atmosferinin hissedileceği Başkent 
Kültür Yolu Festivali; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ülkenin 
uluslararası marka değerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşiyor. 
Festival; yüzlerce etkinlik, konser, sergi, söyleşi, spor müsabakaları ve 
atölyelerle sanatseverleri ikinci kez buluşturuyor.  

Ç
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uluslararası marka değerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşiyor. 
Festival; yüzlerce etkinlik, konser, sergi, söyleşi, spor müsabakaları ve 
atölyelerle sanatseverleri ikinci kez buluşturuyor.  

Ç



Binlerce Tutkun 
Bilkent Center’da
Bilkent Center ana sponsorluğunda 
gerçekleşen Ankara Coffee Festival, 
binlerce kahve tutkununu bir araya 
getirdi. Katılımcılar üç gün süren 
etkinlikte onlarca konser, seminer, 
atölye ve etkinlikle oldukça keyifli anlar 
yaşadı.

GÜLCAN-HALİT MUSTAKİM

Ankara Coffee Festival, birbirinden farklı kahve çeşitlerini; keyifli 
atölyeler ve konserlerle altıncı kez Bilkent Center’da kahveseverler 
ile buluşturdu. Dream Sales Machine tarafından düzenlenen 
etkinlik yoğun ilgi görerek binlerce katılımcıya ev sahipliği yaptı. 
Festival hakkında konuşan Bilkent Center AVM Müdürü Ayhan 
Aytekin, “Böylesine büyük bir organizasyonu altıncı kez Ankaralılar 
ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 2019 yılında Hermes 
ödüllerinden dört farklı kategoride, dört Platinum ödül kazandığımız 
Kahve Festivali’nin bu yıl da oldukça keyifli bir atmosferde geçmesi ve 
kahveseverleri bir araya getirmesi büyük mutluluk.” dedi. 

davet

EMRAH ALTIN, AKİF KARAKOYUN, YELİZ ERMİN, AYHAN AYTEKİN, ONAY SAĞLAM, ANIL KAYA, İRFAN AYTEKİN
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NEJAT BİRECİK EMİN ALP, NAZ ACUN ECEM GÖKIRMAK AYȘEGÜL AYGÜN

ȘULE KALKANBEGÜM BEYOĞLUERCE BELECOĞLUARZU TÜRKUÇARECEM DEDEBAYRAKTAR

Gün boyu süren 
canlı müzik 
ve etkinlikler 
eșliğinde 
konuklarına 
eğlenceli anlar 
yașatan Ankara 
Coffee Festival’in 
altıncısı yoğun 
bir katılımla 
gerçeklești.
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Pedro Almodovar’ın “Yüksek Topuklar” filminin unutulmaz sesi Luz Casal, otuz 
yılı așkın kariyerinin en güzel șarkılarını 22 Ekim’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından düzenlenen Bașkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada 
Ankara Ana Salon’da seslendirecek. Șarkılarıyla Türkiye’de çok sevilen, platin 

plak satıșlarını geride bırakan, Best Of albüm çalıșması “Un Ramo De Rosas” ile 
de en çok satanlar arasına giren Luz Casal ile MAG Okurlarını bulușturduğumuz 

özel röportaj sizlerle...

Sesiyle Hayat Veren Sanatçı
Luz Casal

röportaj

ariyerinizin başından bu yana farklı tarzlarda 
şarkı seslendirmiş bir sanatçı olarak kendi 
müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 
Ben, benim dönemimin, müzik zevki çok geniş olan 
ve tarzları karıştıran bir şarkıcısıyım diyebilirim. 
Kariyerimin başından bu yana birbirinden farklı 
birçok tarzda söyledim. Her tarza hassas, gizemli, aşk 

ve özgürlük dolu bir müzikal yaklaşımım olduğunu söyleyebilirim. 
Kariyerimin başından bu yana rock ve Anglosakson, Latin, caz gibi 
birçok türde söyledim. Dinleyicilerimin duygularına hitap edecek ve 
bana yakışacak şarkıları seslendiriyorum. 

Siz de aşkı, şarkılarınızda anlattığınız gibi mi 
yaşıyorsunuz? 
Amacım, dinleyenlerin duygularını okşayabilecek şarkılara sesimle 
hayat verebilmek. Aşk benim için özgür ve tutkulu olmak demek. Her 
ne kadar o tarz şarkılarla tanınsam da sadece romantizm kokan aşk 
şarkıları söylemiyorum. Özgürlük ve insanla ilgili birçok şarkım var.   

Latin Grammy Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü 
ile onurlandırıldınız. Bu durum sizin için ne ifade 
ediyor?
Tüm bu yıllar içerisinde müziğin bana verdiği sayısız yoğun 
tatmin ve birçok deneyim var. Ben insanlarla hep müzikle iletişim 
kurdum. Karşılığında alkışlarla, ödüllerle ve dinleyicilerin sevgisiyle 
onurlandırılmak gurur verici.

K Birçok şarkınızla dinleyicilerin hayatına 
dokundunuz. Sizin hayatınıza dokunan şarkılar 
hangileri? 
“Piensa en Mi” benim için çok önemli; Almadovar sineması 
sayesinde çok geniş bir kitleye ulaşma imkânı buldum. “Negra 
Sombra” da benim için özel bir şarkı. Bunlar dışında  “Gracias 
A la Vida”, “Historia De Un Amor”, “Amado Mio” gibi klasik 
şarkıları insanların benim sesimden sevmeleri benim için çok 
değerli. Geriye dönüp baktığımda her bir şarkımın kariyerimde 
bir iz bıraktığını görüyorum.

Türk müziğinde sevdiğiniz ve dinlediğiniz isimler 
var mı?  
Türkiye hakkında çok şey biliyorum. Zeki Müren’in şarkı 
söyleyişine ve duygusuna hayranım. Birçok Türkçe şarkı 
dinleme imkânım da oldu. Sezen Aksu benim için çok önemli 
bir isim, evimde CD’leri var ve onun müziğini dinlemekten çok 
keyif alıyorum.  

Türkiye dendiğinde aklınıza ne geliyor? 
Dinleyicilerinize bir mesajınız var mı? 
Uzun bir aradan sonra 22 Ekim’de tekrar Türkiye’ye geliyorum. 
Daha önce birçok defa Türkiye’ye geldim ama Ankara’ya ilk 
gelişim olacak. Türk dinleyicisi ile tekrar buluşmak benim 
için onur verici. Türkiye denince aklıma caddelerindeki sıcak 
insanlar, ezanın ahenkli sesi ve kültürünüz geliyor...  
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Birce Akalay ile 
Göz Alıcı Lansman
Dermatoloji alanında yaptığı çalışmalarla 
adından söz ettiren Neutrogena’nın 
yeni cilt bakımı serisi, markanın 
yüzü olan Birce Akalay ile göz alıcı 
bir lansmanda tanıtıldı. Niran Hürel 
Herder ev sahipliğindeki etkinliğe iş ve 
cemiyet hayatından tanınmış isimler, 
influencer’lar ve ünlü sanatçılar katıldı.

Cilt sağlığı alanındaki çalışmalarıyla bilinen Neutrogena, yeni serisini 
İstanbul’da gerçekleşen bir lansman etkinliğinde tanıttı. Markanın 
yüzü Birce Akalay’ın konuşmasıyla başlayan organizasyon; reklam 
filmi ve backstage videosu gösterimleriyle devam etti. Gerçekleştirilen 
lansmanda davetliler canlı müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli anlar 
yaşarken, markanın yeni ürünlerini de inceleme fırsatı buldu. 

davet

BİRCE AKALAY

NİRAN HÜREL GİZEM HATİPOĞLU

TAMER YILMAZ ARZU KUNT

260



GÖKAY GÜNDOĞDUASLI ȘEN BEGÜM TANKECE VAHAPOĞLU

HÜLYA ELTEMUR TÜRKÜ TURAN ASLI BEKİROĞLU FUNDA GÜRAY

Etkinlik alanına 
kurulan fotoğraf 
stantları 
davetlileri 
Neutrogena’nın 
bilimsel 
dünyasında 
bir yolculuğa 
çıkarırken keyifl i 
anlar yașattı. 
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Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından dünyada bir dönem kapandı. 
Yaklașık seksen yıl süren hükümdarlığı boyunca dünya tarihine damgasını vuran 

Elizabeth, “ölümsüz” lakabını almıștı ve bu metaforu hak ettiğini söyleyebiliriz, 
çünkü çevresinde ne olursa olsun çelik gibi bir iradeyle, olayların üstesinden 
soğukkanlılıkla gelmesini bildi. Nesillerin șahit olduğu bu liderlik yașantısına 

göz atarken aynı zamanda satır aralarında kalmıș detayları ve 
bilinmeyenleri sizlerle paylașmak istiyorum...

Kraliçenin Ardından 
Konuşulan Sırlar

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr

kadın-erkek-ilişki



ız kardeşi Margaret ile aralarında dört yaş fark vardı 
ve kadınlar arası rekabeti ilk olarak kardeşi ile yaşadı. 
Babası VI. George’un ani ölümü üzerine yirmi beş 
yaşında tahta çıkan Elizabeth, hükümdarlığı boyunca 
kız kardeşinin sorunları ile uğraşmak zorunda kaldı. 
Öyle bir durumdaydı ki, eğer kız kardeşinin sosyete 
içerisindeki yaramazlıkları, tartışmaları ve sansasyonları 

ile ilgilenmeseydi kendisi de bu sorunların gölgesinde kalacaktı. Bir 
akrabanın, üstelik bir kardeşin ömür boyu problem haline gelmesi 
onu çok yordu; fakat liderlik özelliklerine fazlasıyla sahip olan 
Elizabeth bu sorunlarla sessiz ve derinden ilgilenip hepsini çözmeyi 
başardı. Öte yandan Margaret, 1986 senesinde verdiği bir röportajda 
şunları söylüyordu: “Kraliçenin kız kardeşi olmak demek, aslında 
hiçbir şey olmamak anlamına geliyor. Gücün odağına bu kadar 
yakınım ama çoğunlukla odada olduğumu bile fark etmiyorlar, 
çünkü gözler hep aynı yere bakıyor…”

Elizabeth’in yaşantısına baktığımız zaman dişi enerjilerin gizli saklı 
rekabetine şahit olduğumuz gibi, hiç gizlemeden ortaya dökülen 
rekabetler de karşımıza çıkıyor. Örneğin; “Demir Leydi” lakaplı 
Margaret Thatcher ile aralarında yaşananlar pek de hafife alınacak 
türden değil. Muhafazakâr Parti Lideri Thatcher, 1979 senesinde 
İngiltere Başbakanı olduğunda tam on bir sene sürecek büyük bir 
savaşın kendisini beklediğini bilmiyordu, çünkü kendisinden önce 
başbakan olan tüm erkek siyasetçilere son derece yumuşak davranan 
Elizabeth daha ilk görüşmelerinde ona şunları söylemişti: “Ben 
kadınların siyasette başarılı olabileceklerine inanmıyorum, çünkü 
çok duygusallar. Ben yönetimde asla duygularımı kullanmam ve 
kraliçe olmak bunu gerektirir.” Thatcher bu sözleri duyunca savaş 
teklifini kabul eden şu yanıtı verir: “Efendim, biliyor musunuz ben 
sizden yedi ay kadar büyüğüm, aramızda bir liyakat konusu varsa 
ben sizden önce geliyorum…” On bir senelik başbakanlığı süresince 
hiçbir zaman kraliçe ile uyumlu bir ilişki kuramayan Demir Leydi, 
her fırsatta dostları ile yaptığı sohbetlerde kraliçenin kendisini 
sevmediğini dile getiriyordu. Tarihe baktığımız zaman, örneğin 
Bizans tarihinde tüm entrikaları çeviren kadınlar değil midir? 
Ya da şöyle soralım; bir kadının başka bir kadının başarısından 
mutlu olduğu görülmüş müdür?

Kadınlar arası rekabetin Elizabeth’in yaşantısına damga vurduğunu 
belirttim. İşte şimdi herkesin bildiği bir rekabete geliyoruz. Prenses 
Diana ile aralarında yaşananlar. Kral tahtına oturan Charles, bugün 

K

Șimdi kralın zamanı... 
Ne olursa olsun; annesinin gölgesi 
her zaman onun üstünde olacak.

eşi ve aynı zamanda kraliçe olan Camilla Bowles ile evlenmek 
istediğinde takvimler 1981 yılını gösteriyordu ancak, Elizabeth 
sosyete çevrelerinde pek de iyi bir ünü olmayan bu isme karşı 
çıkarak oğlunun mutluluğuna engel oldu. O dönem Diana 
Spencer isimli genç bir kızla flört etmeye başlayan Charles, 
onu ailesi ile tanıştırdığında bu sefer karşı çıkmak istemeyen 
kraliçe, hemen bu isimle evlenmesini istedi ve kısa zaman 
içerisinde evlendiler. İlginçtir ki, düğünlerinden önceki geceyi 
Charles asla unutamayacağı sevgilisi Camilla Bowles’un 
yanında geçirmişti. O dönem prens olan Charles ile Diana’nın 
evliliğine baktığımızda daha başından itibaren hatalı bir 
evlilik olduğunu görüyoruz. Ailesinin zoruyla evlendirilmiş 
Charles, kısa zamanda bunun farkına varıyor ancak, yıllar 
boyunca ailesinden boşanma konusunda izin alamıyor. Şöyle ki; 
Charles annesinden asla sevgi görememiş ve babasının varlığını 
hiç hissetmemiş yalnız bir adam. Dolayısıyla bir kadına ilgi 
göstermeyi değil, bir kadının ona ilgi göstermesini tercih ediyor. 
Öte yandan Diana Spencer, kendisinden on üç yaş küçük, genç 
ve ilgiye aç bir kadın. Dolayısıyla sürekli olarak daha fazla ilgi 
istiyor ve alamadığı zaman hemen tartışma çıkartıyor. Bu kadar 
genç ve trip atmayı seven bir kadını, Charles gibi içine kapalı 
bir adamın idare edebilmesi neredeyse imkânsız ve evlilikte 
kısa zamanda sorunlar baş gösteriyor. Kraliçe Elizabeth’in, 
bu evlilikteki sorunların ciddiyetini fark etmesi için tam on 
beş sene geçmesi gerekiyor ve sonunda boşanıyorlar. Dünya 
genelinde kamuoyuna bakıldığında herkes Diana’nın mağdur 
edildiğini düşünür. Oysa evli oldukları süre boyunca tüm 
kraliyet ailesinin Charles’ı suçladığını ve herkesin Diana’yı 
mükemmel gelin olarak gördüğünü kimse bilmez. Buna rağmen 
Diana bu desteği yeterli görmüyor ve röportajlarında eşine laf 
sokmayı, onu iğnelemeyi bir zevk haline getiriyor, Charles bu 
manipülasyonlara hiçbir zaman yanıt vermiyor. On beş senelik 
evliliğin ardından Diana’nın aslında hâlâ ergen bir kız çocuğu 
olduğunu anlayan kraliçe, boşanmalarına izin verip oğlunu 
kurtarıyor ve yıllar sonra şunları söylüyor: “Ben Charles’ın üç 
tane çocuğu olduğunu bilmiyordum!”

Dünya tarihinin uzun bir dönemine damga vuran Kraliçe 
Elizabeth’i sadece kadınlarla yaşadığı rekabetler açısından 
değerlendirmek bile onun hükümdarlığı boyunca nelerle 
uğraştığını bize gösteriyor. Şimdi kralın zamanı... Ne olursa olsun 
annesinin gölgesi her zaman onun üstünde olacak. 



264 magdergi.com.tr

ongines, 190. kuruluş yıl dönümü anısına, 
zengin mirasını simgeleyen Longines Master 
koleksiyonundan üç özel saat modelini satışa 
sundu. Klasik zarafet ve mükemmelliği bir 
araya getiren bu saatler, paslanmaz çelik ve altın 
seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. 
18 ayar sarı ve pembe altın versiyonları, özel 

olduklarını vurgulamak için yalnızca 190 adet üretildi ve 
numaralandırıldı.
 
Bu yeni saatler, son derece titiz işçilikleri ve her ayrıntıya 
gösterilen özenle farklılaşıyor. Eşsiz dokunuşlarıyla öne çıkan 
taneli antrasit, fırçalanmış gri veya kum desenli gümüş 

kadranlarda, hassasiyetle işlenmiş Arap rakamları bulunuyor. 
Pembenin, yaldızın ve mavinin zarif tonlarını taşıyan çelik 
ibreler, geçen saatleri, dakikaları ve saniyeleri gösterirken 
kadranın zarif saflığına vurgu yapıyor. Klasik çizgilere sahip 40 
mm’lik yuvarlak kasa, yüksek hassasiyeti garanti eden silikon 
balans yaya sahip Longines’e özel bir kalibre barındırıyor. Bu 
saatin her ayrıntısında göze çarpan ince işçilik, yıl dönümüne 
özel işlemeli şeffaf arka kapakta kendini gösteriyor. Yumuşak, 
antrasit gri deri kayış, bu seçkin saatlerin şıklığını tamamlıyor.

Bu olağanüstü saatlerin her biri, Longines’in, geçmişi neredeyse 
iki asır öncesine dayanan işçilik geleneğini ve zengin tarihini 
kusursuz şekilde yansıtıyor. 

L
Güçlü bir geleneğe sahip olan saat markası Longines; yüz doksan yıllık tarihini, 
bilgi birikimi mirasını yansıtan Longines Master koleksiyonundaki üç özel saat 

modeliyle temsil ediyor.

190. Kuruluş Yıl Dönümü
Longines Master 

Koleksiyonuyla Kutlanıyor

haber






