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Seğmenler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 146 Gölbaşı, Ankara, TURKEY

Sanatla iç içe, nezih ortamda 
Sizi rutinden çıkaracak atölye 
çalışmaları ve temiz mutfağımızla 
ZELL Cam Sanat Kafe Ankara’da...

Gücünü sevgiden alan öğretmenlerimiz…
Kutsal mesleği hayatının her alanına 

yayan,iyileştiriciliği ile yaşamlarımıza
dokunan öğretmenlerimiz…

24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Ankara’da sanat konseptli kafe açma fikri oluştuğundan beri daha bir sıkı sarıldım hayata… Daha 
güçlü bağlandım. Daha yorgun ama daha mutluyum. Daha az uyudum daha fazla tatmin oldum 

yaşamımdan. İlham veren  öğretmenliği aradığım yaşamımda daha çok üretip daha az sıkıldım… 
Sıkıca bağlandığım mesleğimle hayallerimi  ürettiğim mekanımızda sizleri bekliyoruz.
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Yoğun ve Coşkulu
Kasım

eğerli Okurlarımız,

Benim de doğduğum ay olan kasımı bir başka severim. Bana; her şeyin yerini bulduğu, huzurlu, keyif veren bir zaman 
gibi hissettirir. Tabii benim için kutlamalar, hediyeler, sürprizler de çok olur. Bu kez MAG dergisinde de kasım ayı 
oldukça yoğun... MAG PR Solutions ile gerçekleştirdiğimiz birbirinden farklı etkinlikler oldukça coşkulu ve sürprizli 
geçti. Bunları dergimizde sizler için derledik. Önümüzdeki ay da böyle dopdolu geçecek gibi görünüyor... Bizi takipte 
kalın!

Dünyaca ünlü mücevher markası Pandora’nın ‘‘büyülü’’ son koleksiyonuyla, ışıltılı bir şehre dönüş etkinliği gerçekleştirdik. Sonrasında 
dileklerin gerçekleşmesi için paylaşılan şık hediyeler de, konuklarımız için tatlı bir sürpriz oldu...

Ayşegül Erbil’in, kapsül koleksiyonunu şık bir organizasyonla sunduğu defilesi büyük yankı uyandırırken, yine misafirlerimizle hoş 
armağanlar paylaştık... 

Ünlü Şef Hazer Amani ile Koç Pazarlama’da Siemens’in yeni ankastre serisinin tanıtıldığı özel bir davet düzenledik. İç mimarların 
katılım gösterdiği etkinlikte, Amani’nin hazırladığı lezzetler ikram edildi...

Oxford, Cambridge, MIT ve Harvard başta olmak üzere, dünyanın en prestijli okullarının kapılarını aralayan uluslararası eğitim 
danışmanlık firması Studylon’un semineriyle katılımcılara çocukları için yol haritası sunan çok değerli bilgiler edindirdik...

Divan Otel Ankara; Erol Evgin’in birbirinden özel parçalar seslendirdiği eşsiz sahnesiyle unutulmaz anlar yaşatan, MAG PR Solutions 
olarak katkıda bulunduğumuz bir etkinlikle kapılarını açtı. 

Hayallerini gerçekleştirmek için yılmadan çalışarak, uzaya ilk kez araç gönderen milletler arasına girmemizi sağlayan liseli gençlerin 
gerçek hikâyesini konu alan ‘‘Bandırma Füze Kulübü’’ filmi; MAG PR Solutions katkılarıyla Ankara Arcadium AVM’de yapımcılar, 
oyuncular ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği bir gala yaptı...

Sinema, dizi, oyuncular derken; gelelim kapağımıza... ‘‘İyilik’’ dizisinin başrol oyuncusu Hatice Şendil ile oldukça renkli bir çekim ve 
röportaj yaptık. Son derece samimi söyleşimizde tevazusu ve disipliniyle kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu; hayat felsefesini, 
evliliğini, kariyerini ve merak edilenleri MAG Okurlarına özel olarak yanıtladı...

Birbirinden hoş davetler, eğlenceli etkinlikler ve şık düğünlerle dolu bir ay geçirdik. Biz bu sırada çok eğlendik; şimdi sıra sizde. Keyifli 
okumalar dileriz...

             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 
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
27.10.2022

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

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

KA S I M  2 0 2 2
Y I L : 2 0  S AY I : 2 0 1  F İ YAT: 3 5  T L
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Altın Çağı
Sütlü kahve, bej ve ekru ile 

kombinlendiğinde yoğun etkiyi 
arttıracağınız; siyah, gri veya mor 
kombin tercih ederek modern bir 
görünüm elde edeceğiniz altın 
rengi ıșıltılı parçalarla her göreni 
büyüleyecek, özel günlerinizde 

dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.
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AREA
Bluz $2.495

JIMMY CHOO
Çizme $1.695

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr

BOTTEGA VENETA
Çanta $3.900

VICTORIA BECKHAM
Elbise $1.090
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Rahat ve seksi trikolar bu 
sezon podyumlara damga 

vururken bir yandan da 
içimizi ısıtıyor...

Kasım 
Alışverişi
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BOTTEGA VENETA
Çanta $4.500

SAINT LAURENT
Gözlük £505
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Çizme $1.480









Cipriani’nin Açılışı 
ve Maçka Palas’ın 
100. Yılı Kutlandı
Nişantaşı’nın ikonik binasının 
yüzüncü yaşı ve dünyaca ünlü 
İtalyan restoranının Türkiye’ye 
gelişi şık bir davetle kutlandı.

Park Hyatt Istanbul Maçka Palas’ın yüzüncü yılının ve 
İtalyan restoran Cipriani’nin açılışının kutlandığı özel 
davet, Nusret Gökçe ev sahipliğinde gerçekleşti. Misafirlerin 
kırmızı halıdan 1922 konseptli bir geçişle, dans ve müzik 
eşliğinde içeriye alındığı etkinliğe Türkiye ve İtalya’nın 
birbirinden ünlü ve önde gelen isimleri katıldı.  

davet

ANDREA PIRLO-VALENTINA BALDINILE

NUSRET GÖKÇE, MUSTAFA SARIGÜL

BAHAR-UMUT ÖZKANCA

58





davet

Eșsiz bir yemekle misafirlerini 
ağırlayan kapalı davet, ıșıklı 
gösterileriyle konuklarına görsel bir 
șölen yașattı.
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Fatma Ulusoy

Esra Demir Yıldırım

Ankara sosyal yaşantısının seçkin isimlerinden Fatma 
Ulusoy, dostunun doğum gününü kutlamak için Kuzu Effect 
AVM’ye geldi. Önce Beymen Club’dan hediye alışverişi yapan 
Fatma Hanım, ardından Quick China’ya geçerek kutlamaya 

katıldı.

Son yıllarda çini sanatında ustalaşarak Ess Çini markasıyla 
eserlerini alıcılarıyla buluşturan Esra Demir Yıldırım; 

vakit buldukça Kuzu Effect AVM’yi ziyaret edenlerden… 
Çalışmalarına kısa bir mola veren Esra Hanım, AVM’nin ferah 

atmosferinde arkadaşlarıyla buluşarak keyifli vakit geçirdi.

Beymen Club’ı Tercih Etti

Arkadaşlarıyla Buluştu

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Ata Gümüş

Başarılı avukat Ata Gümüş, Kuzu Effect AVM’de yemekteydi. 
Yoğun iş temposuna ara vererek AVM’ye uğrayan Gümüş, Double 

Zero Pizzeria’da yemek yedi ve ardından 
Lou Cafe & Bistro’da kahve içti.

Yemek Molası İçin Kuzu’da

Zülal Güllü

Başkent cemiyet yaşantısının isimlerinden Zülal Güllü, Kuzu 
Effect AVM’yi turladı. Sevil Parfümeri ve Natuzzi’den alışveriş 

yapan Güllü, ardından Lisette Guilty Pleasures’tan çikolata 
alarak mağazaları gezmeye devam etti.

AVM Turu



Ela Gürbüz

Seda Çavuşoğlu

Başkent cemiyet hayatının seçkin siması Ela Gürbüz, 
kutlama yapmak için dostlarıyla Kuzu Effect AVM’de 

buluştu. Quick China’da yemek yiyerek sevdikleriyle sohbet 
eden Ela Hanım, daha sonra AVM’yi turlayarak 

alışveriş yaptı.

MAG Dergi Kreatif Direktörü ve Ankara cemiyet hayatının 
sevilen ismi Seda Çavuşoğlu, yakınlarının düzenlediği 

sürpriz bir partiyle doğum gününü kutladı. Quick 
China’da önce yakınlarıyla yemek yiyen Seda Hanım, daha 
sonra bol bol sohbet ederek keyifli bir doğum günü geçirdi.

Dost Buluşması

Doğum Günü Kutlaması

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam

64 magdergi.com.tr





Feride Şahin

Başkent sosyal hayatının önde gelen isimlerinden Feride 
Şahin, Kuzu Effect AVM’de bulunan Beymen Club’a geldi. 

Kıyafet alışverişinin ardından Göz Grup Optik’e geçen 
Feride Hanım, alışverişine devam etti.

Gözlük Alışverişi

Tuğçe İnal

Tugcece77 Instagram sayfasıyla beğeni toplayan içerik 
yazarı, fenomen Tuğçe İnal, Kuzu Effect AVM’de yakınlarıyla 

buluştu. Morpho Effect Cafe’de tatlı ve kahve keyfi yapan 
İnal, ardından Atasay’dan alışveriş yaparak AVM’den ayrıldı.

Tatlı Keyfi

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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C. Serkan Kumdakçı

CSK Denetim ve Mali Müşavirlik kurucusu bağımsız denetçi 
C. Serkan Kumdakçı Beymen Club mağazasından alışveriş 

yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Alışverişinin ardından 
Quick China’ya uğrayan Kumdakçı yemek yiyerek günün 

yorgunluğunu attı.

İş Temposuna Mola Verdi

Sibel Özdoğan

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Sibel Özdoğan, 
öğle yemeği için Kuzu Effect AVM’ye geldi. The Hunger’ı 

tercih eden Özdoğan, yemeğin ardından AVM vitrinlerini 
inceleyerek Vakko ve W Collection’dan alışveriş yaptı.

Kuzu’da Öğle Vakti



İbrahim Sakçak

Obezite ve Diyabet Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim 
Sakçak, öğle yemeği için Kuzu Effect AVM’deydi. Timboo 

Cafe’deki yemeğinin ardından kahvesini alan Sakçak, 
muayenehanesine geri döndü.

Muayene Arası

Gülşah Taşkın

Seans arasında öğle yemeği için Kuzu Effect AVM’ye gelen 
Pilates Eğitmeni Gülşah Taşkın, The Hunger’ın sağlıklı 
lezzetlerinden tattı. Ardından Lemonde’de kahve içen 

Taşkın, AVM’den ayrıldı.

Seans Arası Öğle Yemeği

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Nihan Tangil

Gülin Akman

Başkent cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Nihan Tangil, 
katılacağı bir davet öncesinde Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

Her zamanki şık görüntüsüyle dikkat çeken Nihan Hanım, 
mücevher ve takı alışverişi yapmak için Atasay ve Luceat Silver 

mağazalarına uğradı.

Kuzu Effect AVM’de, cemiyet hayatının tanıdık yüzlerinden 
Gülin Akman’a da rastladık. Vakit geçirip alışveriş yapmak 

için Kuzu Effect AVM’nin ferah mağazalarını tercih eden 
Gülin Hanım, Atasay’dan takı alışverişi yaptı. Ardından 

Vakkorama’ya geçti.

Davet Öncesi

Vakit Geçirdi

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
Serpil Tüfekçi

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Serpil Tüfekçi, hafta 
sonu için Kuzu Effect AVM’yi tercih edenler arasındaydı. 

Karaca’dan dekor ürünleri alışverişi yapan Serpil Hanım, The 
Hunger’da dostlarıyla buluşarak kahve içti.

Dostlarla Kahve

Arzu Büyükkapucu

Yeni sezon ürünlerini yakından takip eden başarılı iş kadını 
Arzu Büyükkapucu, Vakko’nun son koleksiyonunu incelemek 

için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Mağazadan elleri dolu ayrılan 
Büyükkapucu, yorgunluğunu atmak için Lou Cafe & Bistro’ya 

geçerek kahve içti.

Yeni Koleksiyonlara Yakın Takip
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Mehmet Atalay

Pegasus pilotu Mehmet Atalay, alışveriş ve yemek için 
Kuzu Effect AVM’deydi. Önce vitrinleri inceleyen Atalay, 

Vakkorama’dan alışveriş yaptı ve ardından Timboo Cafe’de 
dostlarıyla yemek yedi.

Uçuşlara Ara

Ezgi Biçici

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı soprano Ezgi Biçici, 
Kuzu Effect AVM’de alışverişteydi. Madame Coco ve 
Karaca’yı gezerek alışveriş yapan Biçici, daha sonra 

Macro Center’a geçti.

Dekor Ürünlerini İnceledi

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Yeşim Tandoğan

Aysel Akçay

Ankara cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Yeşim 
Tandoğan’ın akşam yemeği tercihi de Kuzu Effect AVM’de 
bulunan Quick China’ydı. Yemeğin ardından kahve içmek 
için Vakko Bistrot’ya geçen Yeşim Hanım, daha sonra sezon 

alışverişi için mağazaları gezdi.

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aysel 
Akçay alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’yi tercih 

etti.  Aysel Hanım, Vakko, İpekyol ve Beymen Club 
mağazalarındaki alışverişinin ardından The Hunger’a 

geçerek arkadaşlarıyla buluştu.

Tercihi Kuzu

Vakko’dan Alışveriş Yaptı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Gürcan Özcan

Gülşah Sayan, Özgül Özkan Yavuz

Kuzu Effect AVM’de gününü geçirenlerden biri de MACFit 
yöneticilerinden Gürcan Özcan’dı. AVM turuyla markaların son 

koleksiyonlarını inceleyen Özcan, adL ve İpekyol’dan alışveriş 
yaptı. Ardından vitrinleri inceleyerek Foodland’e geçti.

Savcı Sayan’ın eşi Desinatör Gülşah Sayan ve Kültür Bakanı 
Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, birlikte akşam yemeği yemek için 

Quick China’ya geldi. Yemeğin ardından Kuzu Effect AVM’de bulunan 
mağazaları gezen Sayan ve Yavuz, Beymen Club ve Vakkorama’dan 

alışveriş yaptı.

Kuzu’da Bir Gün

Quick China’da Buluştular
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Sevilay Helvacıoğlu

Damla Perçiner

Sevil Eczanesi’nin sahibi Sevilay Helvacıoğlu, akşam 
gezmesi için mesai sonrasında Kuzu Effect AVM’ye uğradı. 

Evidea’dan hediye alışverişi yapan Sevilay Hanım, vitrinleri 
inceleyerek alışverişine devam etti.

Başkent cemiyet hayatının tanınan siması Damla Perçiner, 
Kuzu Effect AVM’de arkadaşlarıyla buluştu. Lou Cafe 

& Bistro’daki sohbetlerinin ardından Perçiner, Network 
mağazasını gezdi, ardından Vakko’dan alışveriş yaptı.

Hediye Aldı

Buluşma ve Alışveriş

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Elif Karaduman

Ankara cemiyet yaşantısının isimlerinden Elif Karaduman, 
sezon alışverişi için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Uzun 

süren alışverişinin ardından aldığı ürünleri aracına bırakan 
Karaduman, tatlı ve kahve keyfi için Kaymaklava’ya geçti. 

Kuzu’da Kahve Arası

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
Leyla Taşpınar

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Leyla Taşıpnar, 
ENNE’den alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

Öncesinde kameralarımıza poz veren Taşpınar, alışverişinin 
ardından Seyfi Balık’a geçerek yemek yedi.

ENNE’den Alışveriş
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Öncesinde kameralarımıza poz veren Taşpınar, alışverişinin 
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ENNE’den Alışveriş
Özel bir okulda bölüm başkanlığı yapan Dilara Ataç, 

gardırobunu yenilemek için Kuzu Effect AVM mağazalarını 
turladı. Bolca alışveriş yapan Ataç, yorgunluğunu atmak için 

Lemonde’ye geçti. 

Dilara Ataç

Mağazayı Turladı

Nursen Şener

Kuzu Effect AVM’nin ferah ortamında vakit geçirmek 
isteyenler arasında sanatçı danışmanı, menajer Nursen Şener 
de vardı. Yorgunluğunu atmak için Talk Coctail’i ziyaret eden 

Şener, yemek yedikten sonra kahve keyfi yaptı.

Yorgunluk Attı



Gülgün Terzioğlu

ABD Büyükelçiliği Gümrük Müfettişi Gülgün Terzioğlu, 
misafirleriyle birlikte pazar gününü geçirmek için Kuzu 

Effect AVM’ye geldi. Vakko Bistrot’da misafirlerini ağırlayan 
Terzioğlu, kahve içerek uzun saatler sohbet etti.

Misafirleriyle Kuzu’da

Duygu Karabuğa

Wenge Home Çayyolu işletmecisi ve Ghita Home kurucusu 
Duygu Karabuğa, yeni sezon dekor ürünlerini incelemek için 
Kuzu Effect AVM’ye geldi. Roche Bobois ve Madame Coco’dan 

alışveriş yapan Karabuğa, daha sonra yemek için 
Dubh Linn’e geçti.

Yeni Sezon Dekorasyon

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Emine Peker

Başkent cemiyet hayatının sevilen isimlerinden 
Emine Peker de Kuzu Effect AVM’de karşılaştıklarımız 
arasındaydı. Dostlarıyla Lou Cafe & Bistro’da buluşarak 

kahve içen Peker, bol bol sohbet etti. 

Lou’da Buluştular

Ekin Döğüşçü

Sağlıklı detoks ürünleri sunan Juju Fresh’in kurucusu Ekin 
Döğüşçü, Natuzzi’nin yeni koleksiyonlarını incelemek için Kuzu 

Effect AVM’deydi. Ardından kahve keyfi yapmak için Timboo 
Cafe’ye geçen Döğüşçü, yorgunluğunu attı.

Yeni Koleksiyon İnceledi
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Modern ev dekorasyonlarında tercih edilen popüler stillerden biri de retro. Geçmiște kullanılan 
mobilya ve dekorasyon ürünlerinin günümüzde kullanılması; geriye dönüș...

Modern retro tarzında bir görünüm elde etmek için burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
renklerin bu stile uygun ve dikkat çekici olması. Mutfak dekorasyonlarınızda size fikir vermesi 
için derlediğimiz ahșap yemek masaları ve ahșap ya da metal sandalyeler, renkli ve çiçek 

desenli tabaklar, canlı ve rengarenk vazolar, jüt halılar; modern retro bir yașam alanı olușturmanızı 
sağlayacak. Yakın geçmișin akımlarını günümüzde kullanarak elde edeceğiniz görünümü, 

hepsini Kuzu Effect AVM’de bulabileceğiniz ürünlerle evinize tașıyın.
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EVIDEA-MYROS
FİNCAN 99,90  

EVIDEA-RAKLE
KUPA 29,90  
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MADAME COCO
HALI 4.599,99  

SAMSUNG 
ROBOT SÜPÜRGE 3.899  

ROCHE BOBOIS-AKA MUGARA 
VAZO

VAKKORAMA-FEUERHAND
FENER 839  
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A
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VATAN
BLENDER 899  

ENNE
SANDALYE

ROCHE BOBOIS-MISSONI HOME
LAMBA SÜSÜ

SAMSUNG 
TELEVİZYON 38.699  

MADAME COCO-DAMIA
TEPSİ 399,99  

NATUZZI
KONSOL
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Hem tarz hem de sıcak tutan 
parçaları farklı kombinlerle 

kullanarak soğuk sonbahar 
günlerinde șıklığınızı 

sürdürebilirsiniz.

Sonbahar 
Şıklığı V

A
K
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ETEK 3.495  
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VAKKORAMA
ÇİZME 5.995  

İPEKYOL
KAZAK 799  

İPEKYOL
AYAKKABI 1.399  

VAKKO
ÇANTA 4.595  
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Hem tarz hem de sıcak tutan 
parçaları farklı kombinlerle 

kullanarak soğuk sonbahar 
günlerinde șıklığınızı 

sürdürebilirsiniz.

Sonbahar 
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Renk tonlarıyla bütünlük 
sağlayarak içinizi ısıtacak 

parçaları sonbahar 
kombinlerinizde kullanabilir, 

pratik bir șıklık elde 
edebilirsiniz.

Sonbahar 
Stili G

U
C

C
I 

2
0

2
2

-S
O

N
B

A
H

A
R

VAKKORAMA-SELECTED
TRENÇKOT 2.545  

VAKKORAMA-CABAIA
ÇANTA 2.499  

VAKKO
TRİKO 3.490  

V
A

K
K

O
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N
T

O
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N
 5
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W COLLECTION
KAŞKOL 499  

N
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K
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5
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NETWORK
BİLEKLİK 429  

NETWORK
ŞAPKA 859  

NETWORK
AYAKKABI 4.299  



Luisa Via Roma 
Mağaza Açtı
Moda platformu Luisa Via Roma, 
Türkiye’de ilk pop-up mağazasını 
açtı. Oldukça renkli geçen açılış 
daveti, cemiyet hayatının önde gelen 
isimlerinden yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü markaların yer aldığı pop-up mağazasının açılışı, 
Burcu Esmersoy’un ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti. 
Sonbahar-Kış koleksiyonlarını inceleyerek alışveriş yapma fırsatı 
bulan davetliler, sunumlar ve kokteyl eşliğinde keyifli vakit geçirdi. 
Markanın yatırımcısı Emir Uyar açılışta yaptığı konuşmada, Luisa 
Via Roma’nın pop-up projesinden sonra Türkiye’de ilk mağazasını 
açma hedefi olduğunu belirtti. 

davet

FERYAL GÜLMAN BERRİN ZORLU

BESTE YURTTAȘ SUZAN TOPLUSOY BANU ÇARMIKLI

BURCU ESMERSOY
86





davet

MELİS-BURAK HATİPOĞLU NESRİN SARIOĞLU, REVNA DEMİRÖRENYELDA TİFTİK

İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN BEGÜM TACİR SANDRA LAZOĞLU AYLİN TAHİNCİOĞLUEMİR UYAR

Burcu 
Esmersoy’un ev 
sahipliğindeki 
açılıș kokteyline 
cemiyet hayatının 
tanınan simaları 
katıldı.



sibasigorta



Pandora ile 
Şehre Dönüş 
Birbirinden şık mücevherleriyle 
kullanıcıları büyüleyen 
Pandora’nın zarafeti, 
MAG PR Solutions 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
bir davetle başkent cemiyetinin 
önde gelen isimlerini buluşturdu.

Panora AVM’de bulunan Pandora mağazasındaki davete 
yoğun ilgi gösteren iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri; 
markanın birbirinden zarif koleksiyonlarını inceleyip 
alışveriş yapma fırsatı elde etti. Etkinlikte alışverişin tadını 
çıkaran konuklara, Pandora’nın, misafirlerine özel olarak 
hazırladığı paketler hediye edildi.

davet

TUĞBA KOÇ SARIÇAM SERPİL TÜFEKÇİ

AFİTA AKINCI MÜRVET IȘIKESRA DÖNERTAȘ

TUĞÇE KOÇAKTUĞÇE KOÇAKSEDA ÇAVUȘOĞLU
90



GÜLİN TURGUT ZAFER CAVUȘOĞLU, IȘIL KURȘAKLIOĞLU BETÜL AKMAN MELİKE GÖKÇE

MAG Medya
Genel Yayın 
Yönetmeni 
Beril 
Çavușoğlu da 
Pandora’nın 
son sezon 
takılarıyla poz 
verdi.

BERİL ÇAVUȘOĞLUSERAP ÖZDAMAR, SEVTAP KABABULUTDAMLA ERSOY, ESRA ARAT



davet

AYDAN GÜL AYȘEGÜL AYGÜN PINAR CANALP MERVE AKSUNGUR DERYA BAYKAL

AYLİN DİLERNİLAY ALİZADEFİGEN ERDEM İZEL AÇICI NAZ DEMİRKILIÇ

MAG PR 
Solutions 
organizasyonu, 
sunulan 
ikramlar 
eșliğinde 
alıșverișin 
keyfini çıkaran 
konuklardan 
tam not aldı. 

92



GİZEM EKER SİRET UYANIK ALİNA ALTINTOP ELİZAN ÖZERCAN EDA BEYAZIT

ECE GÜLEÇBURCU YÖRÜBULUT ALEV TUNA SİNEM BAȘBUĞİLKNUR DEMİR



davet

AÇELYA MELİS ÖZDOĞAN, KAYRA PEHLİVAN FERAY ȘAHİNGÖZ DİLAN KARAARSLAN

BURCU FİLİZ DERYA, ALİNA ALTINDAĞ GÜLAY EMERCEÜNZİLE COȘKUNENDER  CANDAR

Katılımcılarına 
birbirinden zarif 
koleksiyonları 
inceleme 
fırsatını sunan 
davette 
Pandora 
misafirlerine 
özel hazırlanan 
paketler hediye 
edildi.

AYȘEGÜL DİLEKÇİ YURTSEVER



davet

AÇELYA MELİS ÖZDOĞAN, KAYRA PEHLİVAN FERAY ȘAHİNGÖZ DİLAN KARAARSLAN

BURCU FİLİZ DERYA, ALİNA ALTINDAĞ GÜLAY EMERCEÜNZİLE COȘKUNENDER  CANDAR

Katılımcılarına 
birbirinden zarif 
koleksiyonları 
inceleme 
fırsatını sunan 
davette 
Pandora 
misafirlerine 
özel hazırlanan 
paketler hediye 
edildi.

AYȘEGÜL DİLEKÇİ YURTSEVER



Paris’te 
Begüm Khan 
Rüzgârı
Paris Moda Haftası kapsamında, 
Begüm Khan’ın yeni koleksiyonu 
“Shangai” tanıtıldı. Les Jar-dins 
du Pont Neuf’te gerçekleşen özel 
davete birçok ünlü isim katıldı.

Markanın kurucusu ve tasarımcı Begüm Kıroğlu ev 
sahipliğindeki davet, muhteşem bir kokteyl ile gerçekleşti. Moda 
ve cemiyetin ünlü isimlerinin katılım gösterdiği Paris Moda 
Haftası kapsamındaki ışıltılı lansman büyük beğeni topladı. 

davet

JEROME SCHABANEL, VINCENT SCHEDERB

TUBA BÜYÜKÜSTÜN, BEGÜM KIROĞLU

SOBIA SHAIKH SİBİL ÇETİNKAYA
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Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönerek, “İyilik” dizisinin 
bașrolüyle izleyenlerin karșısına çıkan güzel oyuncu Hatice Șendil ile oldukça 

eğlenceli ve karșılıklı çok keyif aldığımız bir kapak çekimi gerçekleștirdik. 
Söyleșimizde mütevazılığı ve disipliniyle kendisine hayran bırakan bașarılı 

oyuncu; hayat felsefesini, evliliğini, kariyerini ve merak edilenleri 
MAG Okurlarına özel olarak yanıtladı...

Hatice Şendil
Motive, Mütevazı, Mutlu

RÖPORTAJ: YASEMİN ULUSOY      FOTOĞRAF: BURCUM BAYGUT      STYLING: ECE ŞİŞİK SAYDAM      
MAKYAJ: HİDAYET KORKMAZ      SAÇ: ENGİN AKTAŞ      STYLING ASİSTAN: ZOZAN ÇİRİK      

MEKAN: IN LIGHT STUDYO

özel
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TAKIM: DOLCE&GABBANA/BEYMEN
AYAKKABI: JIMMY CHOO/BEYMEN

KÜPE: GOOD THINGS ATELIER
ÇORAP: CALZEDONIA



BODY: ACADEMIA/BEYMEN
ETEK: PHILOSOPHY/V2KDESIGNERS
KABAN: GIRLFRIEND MATERIAL/VAKKORAMA
AYAKKABI: JIMMY CHOO/BEYMEN
TAKILAR: ODDA75
ÇORAP: PENTİ

özel



apak çekimimiz boyunca inanılmaz 
uyumlu, sakin ve huzurlu bir Hatice 
Şendil gördük. Her zaman böyle 
misiniz, pozitif enerjinizi nasıl 
koruyorsunuz?

Kendime dair bir paniğim yok. Akışın her saniyesini kendi 
ritmi içinde yaşamayı ve algılamayı seviyorum. Etrafımdaki 
her enerjiye iyi niyetle bakıyor, hayatın dengesinin bu 
olduğuna inanıyorum. Ben bütünüyle zihin insanıyım. Anın 
gerçekliğinde üzerimdeki etiketlere uygun davranmayı 
da doğru bulmuyorum. İnanın bu denge hiç kolay değil. 
Dışardan bakıldığında görülen bu sakinliğim, uzun bir 
uğraşın sonucu aslında. Beni etrafımdaki insanlar çok “aklı 
başında” bulur mesela. Hatasız, hep farkında, kontrollü, 
duyarlı, ne istediğini bilen, net, kendinden emin. Oysa 
ki, bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. 
Hayatta uğraş vermeden, mutluluğu seçmeden pozitif 
kalınabileceğini düşünmüyorum. Bu arada kapak çekimimiz 
benim için de çok eğlenceli geçti. Harika insanlar tanıdım 
bunun için de teşekkür ederim. 

Dışarıdan gördüğümüz havalı, kusursuz güzellik 
sahibi ve mükemmel kadın; aynı zamanda bir eş, 
anne ve oyuncu. Hatice Şendil bu tempoya nasıl 
yetişiyor?
Tüm bu incelikli kelimeler için ve yakıştırmalar için teşekkür 
ederim ama hayatın akışında tüm kadınlar gibi ben de sahip 
olduğum beni tamamlayan tüm değerleri tutkuyla taşıyorum. 
Hayata karşı daha motive, daha dirençli oluyorum günün 
sonunda. Mükemmel biri olmak gibi bir çabam yok. Güzellik 
ise; hümanist bakış açısıyla baktığım yerde bir bütünlük 
içinde. Bugün kendimi tamamladığım süreçte yaptığım her 
şeyi büyük bir tutku ve sorumluluk duygusuyla yaparım. 

Dışardan bakıldığında görülen 
bu sakinliğim, uzun bir uğraşın 

sonucu aslında.

K Güne çok erken başlıyorum. Her sabah Can’ı okula ben 
bırakıyorum. Düzeni ve gelişimiyle ilgileniyorum. Okuldan 
sonra vakit kalırsa sete gitmeden önce spor yapıyorum. Uzun 
zamandır sağlıklı beslenme ve spor, hayatımdaki olmazsa 
olmazlarım. Evin içindeki günlük rutinleri hallettikten sonra 
sete gidiyorum ve o andan itibaren yoğun bir tempo başlıyor. 
Genellikle günü uyanık ve az uykuda geçiriyorum. Mutlaka 
günün sonunda Burak’la kendimize vakit ayırıyoruz. 

Her şeye yetişmek ve her alanda bölünmek, parçalanmak 
yerine herkesin mutlu olduğu, ürettiği, başardığı, aktif ve 
heyecan verici bir ritim yarattığımı söyleyebilirim. 

Yıllar içinde yer aldığınız projeler her zaman ses 
getirdi ve birçok usta oyuncuyla çalıştınız. Bu 
projelere dönüp baktığınızda kariyer gelişiminizi 
nasıl yorumlarsınız?
Anne olduktan sonra bir süre (yaklaşık dört yıl) ara verdiğim 
mesleğime döndüğüm zaman sektörün bir anda nasıl 
büyüdüğünü ve değiştiğini daha net anladım. Diğer yandan 
anne olmak da beni değiştirmişti. Daha fazla ertelemeden bir 
yerden başlamam gerektiğini hissediyordum; ama sektörün 
değişimi, sosyal medya etkisi, benim artık otuzlu yaşların 
sonlarına yaklaşmam, yeni bir kırılma düşüncesi yarattı. 
Sanki bugüne kadar yaptıklarım benimle değilmiş ve ben 
her şeye yeniden başlamak zorundaymışım gibi düşündüm 
ve hissettim. Siz ne yaparsanız yapın bir yerde bir yaştan 
sonra “bitti” gözüyle bakılıyorsunuz. Bir de “kırklı” yaşlardaki 
kadın oyuncuları bir türlü nereye koyacaklarını bilemiyor 
insanlar, gençlikten emekli olmuş gibi... Bense bakışlarımdaki 
olgunlukla, kendimi beslediğim duygularla daha da gerçeğim 
eskisinden. Sonuç olarak siz ne yaparsanız yapın, çabucak 
tüketilmeye mecbur kalıyorsunuz günün sonunda. 



özel

Aşkın sizdeki karşılığı ne?
Hepimiz çok özel yaratılmışız ve hepimizin farklı özellikleri var. 
Bu gerçek güzellik aslında. Gerçek güzelliklerin bütünü, aşkla 
bağlandığımız her şeyde gizli; ama zamanla bizler değişiyoruz. 
Doğduğumuz andan itibaren bu değişim bize ait oluyor. 
Aşk, bizi yaşama bağlayan, hayat enerjimizi arttıran her şey 
aslında. İnsana limitsizliği getiren istek. Aşk birine, bir şeye, çok 
yönlülüğe, üretmeye, doğaya, bütünlüğe, melodiye duyduğumuz 
tutku. 

Eşinizle aynı sektördesiniz. Böylesine yoğun bir 
çalışma düzeninde Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar 
birbirine nasıl vakit ayırıyor, neler yapıyor?
Zaman zaman vakit ayıramadığımız da oluyor. Ben mesela 
setten eve geldim ve gecenin geç bir saatinde bu cevapları 
verirken Burak da başka bir odada hâlâ çalışıyor. Mesleğimizin 
zorluklarının ve bizi zorlayan kısımlarının farkındayız. Hayatta 
bir kez varız. Sahip olduğumuz her şeyi çalışarak yaptık ve 
bu bizim için gerçek bir tatmin noktası. İlişkimizin enerjisi 
ve dinamiği bireysel üretme üzerine kurulu bir taraftan. İç 
huzurumuzu böyle sağlıyoruz. Bu yoğunluk bize paylaşım 
heyecanı, yüksek enerji, birbirimizin halinden anlama ve 
düşkünlük getiriyor. On üç yıldır birlikteyiz. Hâlâ geleceğe dair 
hayal kurar, birlikte yapacağımız seyahatleri planlarız. Gün 
içindeki her fırsatta ailece vakit geçiririz. Oğlumuz, ikimizin 
de en büyük aşkı. Burak, Can’a baktığında beni görür; ben de 
Can’da onu. Her zaman yan yana olamasak da hep birlikteyiz. 
Sosyalleşmeye çok vakit bulamıyoruz şu sıra ama beraber 
seyahat etmek en keyifli vazgeçilmezimiz. 

Uzun yıllardır sektördesiniz ve her zaman 
gündemde olan bir isim oldunuz. Bu sizi zorluyor 
mu; herkesin sizinle ilgili konuşması, yazması, 
çizmesi size nasıl hissettiriyor?
Benim en zorlandığım alan. Sanki herkesin sana dair bir fikri 
olması gerekiyor. Oysa ben kendimden bahsedilmesini bile 
sevmiyorum. Benim her zaman alternatif bir tarafım oldu. Bu 

durum da mesafe oluşturdu. Sonra mesafeli oldu giderek. Ben 
çok sosyal biri sayılmam. Kalabalığa karışma fikri bile kalbimi 
sıkıştırıyor. Çabasız, sakin ve akışta kalmayı tercih ediyorum. 
Sosyal medyamı kullanamıyorum. Sadece bir tane hesabım 
var. Oradan da neredeyse ayda bir paylaşım yapabiliyorum. 
Yarı içe dönük, yarı dışa dönük bir ruh halim var. Benim 
bu halimden anlayan ve benimle iletişime geçen insanlarla 
sosyalleşebiliyorum. Ben o huzuru alamadığım insanlarla 
iletişim içinde olamıyorum. 

Size baktığımda neredeyse kırk yaşına gelmiş 
bir kadın değil; cildi mermer gibi, fiziği yirmilik 
genç kızlara taş çıkaran ve aurasıyla, enerjisiyle 
gençlik aşısı vurulmuş gibi bir kadın var. Hatice 
Şendil bunu neye borçlu?
Genetik aktarım çok önemli ve büyük bir şans ama onu 
koruyabilmek de büyük bir uğraş. Her şeyden önce hayatı 
düzenli yaşamak gerekiyor. Benim hiçbir kötü alışkanlığım 
yok. Temizlik benim için hassas bir konu. Sağlıklı beslenme 
ve spor. Bedenimin bana verdiği mesajları dinlemek ve aktif 
bir tempo. Toksik olan her türlü şeyden uzak dururum. Toksik 
ilişkiler, insanlar, yiyecekler. Hayatı kaçırmaktan vazgeçip 
günü daha çok uyanık, daha az uykuda geçiririm. Düzenli cilt 
bakımı yaptırırım. İyiliği ve iyi niyeti hayatımın merkezine 
koyar, iç güzelliğin dış görünürlükteki etkisine inanırım. 

“İyilik” dizisinde aldatılan ve ihaneti iliklerine 
kadar yaşayan bir kadını canlandırıyorsunuz. 
Bu role hazırlanma ve karakteri içselleştirme 
süreciniz oldu. Karakterle nasıl bütünleştiniz?
Neslihan gibi karakterleri günümüzde insanlar sıradan 
buluyor artık. Sıradan, olağan bir kadın. Ne gelmiş başına, bu 
kadın ne yaşamış… Aldatılmış, doğru bildiği her şey yalanmış. 
Bir günde hayatı, hisleri, amaçları değişen, değiştirilen 
insanlar vardır; Neslihan da onlardan biri. Role hazırlanırken 
anın gerçekliğinden, karakterin “an”da ne hissettiğinden 
faydalandım. 

İyiliği ve iyi niyeti hayatımın 
merkezine koyar, iç güzelliğin dış 
görünürlükteki etkisine inanırım. 
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BODY: H&M
PANTOLON: F.ILKK/GIZIA GATE

CEKET: BEYMEN CLUB
KÜPE: GOOD THINGS ATELIER



özel

KAZAK: MIU MIU/BEYMEN
ETEK: BİRGÜL GÖRALCAN/GIZIA GATE
KÜPE: GOOD THINGS ATELIER

Burak ile ilişkimizin enerjisi ve 
dinamiği bireysel üretme üzerine 

kurulu. İç huzurumuzu böyle 
sağlıyoruz.

“Benim başıma gelse ne hissederdim, ne yapardım?” sorusunu 
sordum. İç ritmi yüksek, hayatın ona getirdiği her güç 
durumun üstesinden gelmeye çalışacak kadar olgun bir ruha 
sahip karakter ortaya çıktı. İnsan neden aldatır? Aldatılan 
insanda travma mekanizması nasıl işler? Bunları araştırdım. 
Maalesef ihanet, toplumda yaygınlaşan bir konu. Günümüzde 
ilişkilerdeki en büyük sorunlardan biri “Ayrılmak istiyorum.” 
dürüstlüğü gösteremeyen insanların aldatmaya sığınması 
ve aynı dürüstlüğü “Ben seni aldattım.” diyemeyerek faturayı 
eşlerine kesmesi. Yani bu durumun, aldatılanın hatası ve 
eksikliği gibi yansıtılması. Buna “gaslighting” deniliyor; 
aldatan kişinin eşine uyguladığı psikolojik şiddet. Benim 
canlandırdığım karakterle empati kuran ve bana temas 
eden kadınlardan dinlediğim yaşanmışlıklar, bu mağduriyet 
ve yaşadıkları psikolojik şiddet ile ilgiliydi. Tüm bunların 
ağırlığını ve sorumluluğunu hissederek oynadım rolü. 

Bir oyuncunun olmazsa olmaz özelliği sizce nedir?
İyi bir insan olması. İyi insan olmayan, iyi ve gerçek bir oyuncu 
olamaz. Geniş kitlelere ulaştığı ve yer edindiği düşünüldüğünde 
her insanın algısında bir sorumluluğu vardır oyuncunun. 

Çağımızda insan olma halinin zaman zaman çığırından çıktığı 
gerçeği bize bu mesleğin işlevinin çok daha önemli olduğunu 
gösteriyor. 

Böylesine başarılı bir kariyere sahip olmak 
elbette herkesin hayalidir ve siz bunu başardınız. 
Hiç “Acaba şunu da yapsam mı?” deyip farklı bir 
alanda kendinizi denemek istediğiniz oluyor mu?
Bu hayatta ne yaparsak yapalım, çok yönlü olmaya inanırım. 
Bir oyuncu olarak da yaşamın her alanında bu “olma hali”ni 
devam ettiriyorum, çünkü hayatı keşfetme ve algılama 
mantığım böyle gelişiyor. Bir yandan da bizler birer genetik 
aktarımla var oluyoruz. Süreç içinde yeteneklerimiz bazı 
nedenlerle kayboluyor, bizler onu unutuyoruz; ama tamamen 
yok olmuyorlar. Ben de her oyuncuda olduğu gibi kendimi 
keşfetme yolculuğumda, kaybolan yeteneklerimin peşinde 
oluyorum. Kendimi geliştirmeye çalıştığım alanlarda beni 
heyecanlandıran nokta ise yazmak. Yazmanın benim için 
karşılığı aslında cesaret. İçimde her gün gelişen, kendini 
yeniden yaratan heyecanlı, benim gibi istekli hikâyelerim var 
benim…



Burak ile ilişkimizin enerjisi ve 
dinamiği bireysel üretme üzerine 

kurulu. İç huzurumuzu böyle 
sağlıyoruz.

“Benim başıma gelse ne hissederdim, ne yapardım?” sorusunu 
sordum. İç ritmi yüksek, hayatın ona getirdiği her güç 
durumun üstesinden gelmeye çalışacak kadar olgun bir ruha 
sahip karakter ortaya çıktı. İnsan neden aldatır? Aldatılan 
insanda travma mekanizması nasıl işler? Bunları araştırdım. 
Maalesef ihanet, toplumda yaygınlaşan bir konu. Günümüzde 
ilişkilerdeki en büyük sorunlardan biri “Ayrılmak istiyorum.” 
dürüstlüğü gösteremeyen insanların aldatmaya sığınması 
ve aynı dürüstlüğü “Ben seni aldattım.” diyemeyerek faturayı 
eşlerine kesmesi. Yani bu durumun, aldatılanın hatası ve 
eksikliği gibi yansıtılması. Buna “gaslighting” deniliyor; 
aldatan kişinin eşine uyguladığı psikolojik şiddet. Benim 
canlandırdığım karakterle empati kuran ve bana temas 
eden kadınlardan dinlediğim yaşanmışlıklar, bu mağduriyet 
ve yaşadıkları psikolojik şiddet ile ilgiliydi. Tüm bunların 
ağırlığını ve sorumluluğunu hissederek oynadım rolü. 

Bir oyuncunun olmazsa olmaz özelliği sizce nedir?
İyi bir insan olması. İyi insan olmayan, iyi ve gerçek bir oyuncu 
olamaz. Geniş kitlelere ulaştığı ve yer edindiği düşünüldüğünde 
her insanın algısında bir sorumluluğu vardır oyuncunun. 

Çağımızda insan olma halinin zaman zaman çığırından çıktığı 
gerçeği bize bu mesleğin işlevinin çok daha önemli olduğunu 
gösteriyor. 

Böylesine başarılı bir kariyere sahip olmak 
elbette herkesin hayalidir ve siz bunu başardınız. 
Hiç “Acaba şunu da yapsam mı?” deyip farklı bir 
alanda kendinizi denemek istediğiniz oluyor mu?
Bu hayatta ne yaparsak yapalım, çok yönlü olmaya inanırım. 
Bir oyuncu olarak da yaşamın her alanında bu “olma hali”ni 
devam ettiriyorum, çünkü hayatı keşfetme ve algılama 
mantığım böyle gelişiyor. Bir yandan da bizler birer genetik 
aktarımla var oluyoruz. Süreç içinde yeteneklerimiz bazı 
nedenlerle kayboluyor, bizler onu unutuyoruz; ama tamamen 
yok olmuyorlar. Ben de her oyuncuda olduğu gibi kendimi 
keşfetme yolculuğumda, kaybolan yeteneklerimin peşinde 
oluyorum. Kendimi geliştirmeye çalıştığım alanlarda beni 
heyecanlandıran nokta ise yazmak. Yazmanın benim için 
karşılığı aslında cesaret. İçimde her gün gelişen, kendini 
yeniden yaratan heyecanlı, benim gibi istekli hikâyelerim var 
benim…
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Çabasız, 
sakin ve akışta 
kalmayı tercih 

ediyorum.
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Karşımızda başarılı bir oyuncunun yanı sıra, 
bir anne de var... Anne olmak, dünyaya bir can 
getirmek ve o candan sorumlu olmak sizde nasıl 
bir etki yarattı? Hayatınızda, evliliğinizde neler 
değişti?
Aşk, evlilik ve çocuk sahibi olmak; yaşam enerjimizi arttıran, 
karşılıklı toleransı ve empatiyi olumlu etkileyen bir duygu. 
Sadece bu konuda değil, her konuda yaşamın bize getirdiği 
derinliği nasıl içselleştirdiğimiz bizim elimizde. Can, sadece 
benim hayatımı değil, beni de çok değiştirdi. Anne olmak 
çok şifalı bir duygu. İnsan çocuğunu büyütürken kendisi 
de halen büyüyor, değişiyor, gelişiyor… Can’ın varlığı bana 
bir armağan ve ben kendimi onun annesi olduğum için 
çok şanslı hissediyorum. Evliliğimizde ebeveyn olarak 
ikimiz de ortak sorumluluk duygusundayız. Kendi 
planlarımızı oluştururken Can’a göre hareket ediyoruz. 
Onunla iletişim kurarken birbirimize nasıl davranmamız 
gerektiği konusunda eleştiride bulunmamaya çalışıyoruz. 
Sahip olduğumuz tüm unvanları severek, sahiplenerek ve 
hayatın bize sunduğu bu dengeden maksimum keyfi almaya 
çalışarak yaşantımızı sürdürüyoruz.

Sizce bir anne, çocuğuna ilk olarak neyi öğretmeli?
Kendini sevmeyi, kendine inanmayı. Anne olmanın, bir bireyi 
yetiştirmenin anlamı, sorumluluğu çok büyük. Anne ve baba 
olmak, kendini adamak bence. Kendi özelimde ve hissiyatımda 
cevap vermem gerekirse “Oğlun nasıl?” dediklerinde “Mutlu.” 
cevabını verebilmek benim için çok değerli. Ona kendisi olmayı 
ve kendi değerlerine şefkat gösterebilmeyi öğretmeye çalışıyorum. 
Bir insanın mutluluğu seçebilmesi ve buna gayret göstermesi tüm 
yaşamını belirliyor bence. 

Gelecekteki Hatice’ye bir mesajınız var mı?
Yaşadığımız hayat, bir seçim. Ben hayatın derslerini alan ve 
bu derslerle olgunlaşan bir ruha sahibim. Hayatın bir dengesi 
olduğuna ve niyetin önemine inanıyorum. Zamanı doğru 
kullanmak ve onun ne kadar hızlı geçtiğinin farkında olarak yaş 
almak. Bütün bunları düşününce geleceğe ve kendine yapacağın 
yatırımın sevdiğin herkese faydası var derdim. Sevdiğin herkes ve 
her şey için, gülümse her yeni güne. Daha çok mutlu olmak için 
sebebin olsun. Daha çok kutlama yap, hayata kattığın dersler için. 
Sevdiklerin için dene, zor gelen her şeyin deneyimi çok değerli. 
Özgür hisset ve gücüne inan. 

Ben hayatın derslerini alan ve 
bu derslerle olgunlaşan bir ruha 

sahibim. Hayatın bir dengesi 
olduğuna ve niyetin önemine 

inanıyorum.
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H&M Yeni 
Koleksiyonunu 
Tanıttı
H&M Türkiye, Sonbahar-Kış 2022 
koleksiyonunu seçkin davetlilerin 
katıldığı özel bir lansmanla tanıttı. 
Markanın Nişantaşı’nda bulunan 
mağazasındaki organizasyona 
moda ve cemiyet hayatının ünlü 
isimleri katıldı.

Modaseverlerin yakından takip ettiği markanın yeni 
koleksiyonunun lansmanı için mekânda sanat galerisi havası 
taşıyan bir atmosfer yaratıldı. Davetliler, müzik ve ikramlar 
eşliğinde eğlenceli bir gün geçirirken bir yandan da koleksiyonu 
inceleme şansı yakaladı. 

davet

BATYA KEBUDI BEGÜM KÜTÜK

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI JALE BALCI

TÜLİN ȘAHİN
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ȘİRİN EDİGER LAURA MARGARİTA GİZEM BARLAK

Markanın 
Sonbahar-Kıș 
2022 koleksiyonu, 
moda ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimlerinin 
katılımıyla 
gerçekleșen bir 
etkinlikle tanıtıldı.

SEDEF AVCI PELİN ATAY KURAN ESRA İNCEEFE AYȘEGÜL ULUÇ

NİL NİNAT



endinizden biraz bahseder misiniz? 
Ayça Furth kimdir?
Aslında kısaca, bir otomotiv gönüllüsüyüm, 
desem yanlış olmaz. İş hayatına otomotiv 
sektöründe başladım. Sırasıyla Nissan, BMW, 
Land Rover, Rover, Peugeot markalarında 

satış sonrasından, satın alma, planlama, CRM, kalite, 
insan kaynaklarına pek çok farklı birimde yirmi yedi 
yıllık bir sektör deneyimi edinme şansım oldu. Amacım; 
her kurum içinde, sektörün geleneksel bakış açısına 
perspektif getirecek yenilikçi yaklaşımları zorlamak 
oldu diyebilirim. Metası bu kadar güçlü olan sektörler, 
zaman zaman ürün gölgesinde, ticaretin diğer girdilerine 
yeterince odaklanamayabiliyor. Bu anlamda, birey odaklı iş 
yapışın sürdürülebilirlik adına kritik olduğu konusundaki 
inancımı, iş yapışın her adımına taşımak hep ajandamın üst 
sıralarında.

Halen Stellantis Türkiye’de; Opel, Peugeot, Citroen, DS 
markalarının; satış ve pazarlama dışındaki operasyonlarına 
liderlik eden CCO “Chief Corporate Officer” sorumluluğunu 
yürütüyorum. Yirmi yedi yıllık sektörel tecrübem süresince, 
farklı sorumlulukların yanı sıra, şirket birleşmeleri, yeni 
birim kuruluşları ve pek çok organizasyonel transformasyon 
başlıklarında liderlik ettim. Halen inovatif teknoloji 
uygulamaları ve akredite koçu olarak da çalışıyorum.
İş hayatını çok önemsediğimi söyleyemem ama işin ve 

bilginin kendini çok önemsiyorum. Dolayısıyla aslında bilgi 
ve rasyonellerle örülmüş hayaller gerçekten dönüştürücü 
bir etkide. Sanıyorum hep bilgiden güç alacağım. Yaptığı 
işi öylesine yapanlardan olmadım hiç. Bilgi kavramına geri 
dönecek olursak, bilgi öyle kulaktan dolma olan bir şey 
değil. Çok emek ve çok çalışma gerektiriyor. Bu bağlamda, 
oldukça çalışkan ve öğrenmeye çok hırslıyım demem 
lazım. Çok meraklıyım, araştırmayı seviyorum ve zorlayıcı 
bir öğrenciyim. Bilgiye ayağını sağlam basan her proje ise 
kendi içinde biricik ve çok başarılı oluyor. Birlikte çalışmayı 
sevdiğim iş paydaşlarım var. Bunun adına ister ekip deyin, 
ister yol arkadaşlığı. Birlikte düşünüyoruz ve birlikte 
öğreniyoruz. En önemlisi birlikte eğleniyoruz.

Otomotiv sektöründeki kadın-erkek eşitliği 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Kadın-erkek kavramından bakmadan, kadının ve erkeğin 
güçlü yönleri özelinde cevap vereyim bu soruya. Kadınlar, 
sensörleri gelişmiş profesyoneller iş hayatında. Özellikle 
içinden geçilen dönemi, “insan”ın sayının ötesinde, değer 
kaynağı olarak konumlandığı bir dönem olarak okuyorum 
ve bu beni çok heyecanlandırıyor. İnsanın yapma ve hayal 
etme sınırlarının, özellikle dijital transformasyonlarla 
ne kadar iş yapışın merkezinde olduğunu görüyoruz. 
İşte kadının güçlü sensörleri, insanı anlamak ve 
anlamlandırmak adına artık sadece otomotiv için değil, 
tüm sektörler için yadsınamaz ve vazgeçilemez.

K

Otomotiv grubu Stellantis’in CCO’su 
olarak Türkiye’de ve dünyada birçok 
kişiye ilham olan “FlexLife” çalışma 
modeli ekseninde insan kaynakları 

bakış açısını bilimsellikle destekleyerek 
“insan mühendisliği” iş modellemesini 

geliştiren Ayça Furth, iş hayatında 
bireyin merkezde olduğu özgürlükçü 
iş yapış kültürünü MAG Okurları için 

detaylandırıyor...

Ayça Furth
İş Hayatında 

Özgürlük

röportaj

AYÇA FURTH



Dolayısıyla sektör kadınları; müşteri odaklılık adına, satılan/
üretilen metaya ruh ve duygu katmak adına büyük iş yapıyor. 
Kadın, toplumlarda yıllardır farklı konumlaması nedeniyle, 
erkekten daha fazla kasını çalıştırıyor, ben de buradayım demek 
için. Erkeğe belki de kolay verilen pek çok şeyi, kadının uzanıp 
alması gerekiyor. Sürekli biraz daha yükseğe uzanmak, sanırım, 
artık iş hayatında kadının çok iyi yaptığı bir pratik. İşte bu yüzden 
kadın konjonktürü iyi okuyor, insan malzemesinden iyi anlıyor ve 
daha çabuk adapte oluyor, şekil alıyor. İş hayatındaki kadınların 
erkeklerden daha cesur olduğunu düşünüyorum. Erkeğin zaman 
zaman çok da zorlanmadan edindiği şeyleri kaybetmekten koruma 
güdüsü kadında yok, çünkü kadın, doğası gereği üretmek ve 
değiştirmek, dönüştürmek zorunda. Bu, erkek meslektaşlarım 
tarafından yanlış anlaşılmamalı. Kadın ve erkeğin güçlü yönlerinin 
yaşam içinde ve omuz omuza olduğu toplumlar –bu; aile toplumu, 
halklar, iş toplumları olabilir- muazzam ve ahenkli bir dans edişe 
dönüştürüyor “yapma/yaşama” tecrübesini.

Pandemi ile başlayan değişim sürecinizi ve iş 
dünyasına kazandırdığınız FlexLife iş modelinden 
bahseder misiniz?
FlexLife bir oluş hali. Bir özgürlük hareketi demem lazım, çok 
provokatif birkaç cümle kurmam gerekirse. Bireyin farklı rolleriyle 
yaşamda duruş hali. Geleceğe dair bir kabul. FlexLife bildiğiniz 
üzere çok konuşuldu. Mart 2020’de ilk pandemi vakası ile evlere 
geçildikten yaklaşık iki ay sonra artık ofisli bir hayatın iş dünyasının 
vizyoner kurumları tarafından da uygulanmayacağı öngörümüz 
birebir kendini doğruladı. Sınırsız yaşamın getirdiği bir sınırsız 
düşünce, hayal etme, yani duvarsızlık bizim için FlexLife.

Bundan beyaz yakalının özgürlük manifestosu olarak 
bahsediyorsunuz. Bunu tanımlar mısınız?
Deneyselliği seviyorum. Pandemi ve sonrasındaki değişimi çok 
yakınan ve bence çok doğru okuyan sayılı kurumlardanız demem 
lazım. Keskin bir değişim virajında olduğumuzun ve bu virajı alınca 
karşımıza çıkacak yolun nasıl olacağını bilmediğimiz gerçeğinden 
tetiklendi aslında tüm süreç.  Pandemi ile yükselen, bireyin özgür 
olma, özgür seçimlerini yapma, iyi olma, yaşamda tüm rolleriyle 
tek olma ve değer yaratma beklentisine gözlerimizi kapamadık. 
Amaç; sonuç ve ticari anlamda değer yaratmak olduğu için, bireyin 
seçimleriyle bu sürece gönüllü katkısı, virajı döndüğümüzde bizim 
de pusulamız olacaktı. Yanılmadık. Çalışanlarımızın içindeki 
gönüllü iş yapmak ve otantik olmak halini koruyarak tüm ticaret 
paydaşlarımıza değer yaratacağımızı biliyorduk zira. Bugüne kadar 
klasik iş modellerinde bilinen hep bilinmeyenden büyüktü. Bu da 
kurumun direksiyonda oturduğu sistemlerle sürüyordu ticareti. 
Oysa bilinmezlik içinde kurum direksiyonda oturmaya ısrar 
ettiğinde, iş sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Burada, yetkin çalışanın 
sizin için günü dizayn ettiği çevik ihtiyaçlar çıkıyor ortaya. İşte 
biz de tam bu noktada çalışma düzenimizi, ofisleri ve bürokrasiyi 
kapatarak evlere taşıdık. Bu iş modeline “FlexLife” dedik. Çalışanın 
bu sistemdeki varoluş haline ise “Beyaz Yakalının Özgürlük 
Manifestosu” dedik. Özgür seçimlerden, bireysel sorumluluktan, 
kendimiz olmayı bir perspektif olarak işe getirmekten bahsettik. Ve 
sonuç ortada…

Sıkça özgür istihdam ve insan odaklı değişen iş yapış 
geleneklerinden bahsederken duyuluyorsunuz. Biraz 
bu başlıktan bahseder misiniz?
Her sektör başka bir şeye dönüşüyor. Büyük sıfırlama dediğimiz 
bu değişim; iş, insan ve yeni iş modelleri için talep yaratıyor. Yani 
talep, yer değiştirirken kaybolmuyor. Bu bir durgunluk değil: İş 

gücü daha önce hiç görmediğimiz bir oranda dönüşüyor. 
Ne yapalım? Bunun geleneksel bir “talep odaklı” düşüş 
olmadığını kabul etmeliyiz. Bu, pandemi ve on beş yıllık dijital 
bozulma ile hızlanan talepte, hızlı bir değişimdir. Bu nedenle, 
insanları sadece “işten çıkarmak” yerine, çalışanlarınızı 
“yeniden yerleştirmeniz” gerekiyor. Yapılan anketlerde 
şirketlerin, geleceğin iş gücü açığını yönetmek için süreçleri ile 
çalışanlarını uyumlamaya karar verdiklerini görüyoruz. Yani 
her şey yeniden tasarlanıyor.

Bunun gerekli olduğuna neden bu kadar ikna olduk? Çünkü 
gerçekten başka seçenek yok. İşverenler, iş gücü sıkıntısı, 
yüksek ciro, ücretlerdeki enflasyonist beklentiler, müşterinin 
hızla değişen değer anlam aksındaki beklentileri ve 
durmayacak bir dizi endüstri dönüşümü ile karşı karşıyayız. 
Bütün bunları nasıl yöneteceksiniz? Şirketinizi, çalışanlarınız 
etrafında yeniden tasarlayarak. Operasyonlarınızı; 
çalışanlarınızın becerileri, enerjisi ve esnekliği etrafında 
yeniden tasarlamaktan bahsediyoruz yeni dünyada.

Peki, bu yoğun tempo içerisinde stresinizi nasıl    
yönetiyorsunuz?
Öncelikle öyle yönetilmeyecek bir stresim olduğunu 
düşünmüyorum. Yaptığım o anda her neyse, bilinçli ve kişisel 
seçimim. Hem işimde hem de özel hayatımda öğrenmek ve 
deneysellik hep merkezde. Sevdiğim şeyler ile meşgul olurken 
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum, yaptığım her şeyin içine 
kendimi bulaştıran biriyim. Elbette iş dışında yapmaktan çok 
keyif aldığım şeyler var.  Seyahat etmeye bayılıyorum. Gittiğim 
her yeri yürüyerek keşfetmeyi seviyorum. Sahil yürüyüşüne 
bayılıyorum, hele de rüzgârlıysa hava… Kitap ve şiir okumayı 
da çok seviyorum, özellikle şu sıra hayalci sürreal şiire taktım 
kafayı. Küçük yaşlarımdan bu yana tiyatroya aşığıyım 
diyebilirim. İzlerken büyük bir keyif alıyorum. n



Aston Martin’e 
Şık Lansman
Lüks araç markası, yeni modelinin 
resmî Türkiye lansmanını özel bir 
geceyle gerçekleştirdi.

Çarpıcı ve lüks tasarımıyla DBX707, İstanbul’da seçkin 
davetlilerle buluştu. Aston Martin’in yeni modelinin resmî 
lansmanı; yurt dışı yetkilileri, global marka partnerleri ile iş ve 
cemiyet hayatının katılımıyla gerçekleşti. Yeni modeli yakından 
inceleme fırsatı bulan davetliler, aracın atmosferiyle büyülü 
anlar yaşadı. 

davet

HALE-CEM SERİN

BURCU ESMERSOY MERVE MERMER 

ASLI-VOLKAN ÖZDEMİR TUĞBA TOSYALI 
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Aktif Bank 
Özel Bir Davetle 
Misafirlerini Ağırladı
Türkiye’nin en büyük özel 
sermayeli yatırım bankası 
Aktif Bank, Ankara Divan 
Çukurhan’daki görkemli bir 
organizasyonla misafirlerini 
ağırladı. Bu ışıltılı gece, davetlilere 
unutulmaz anlar yaşattı.

Aktif Bank, Ankara’da düzenlenen özel bir etkinlikle 
misafirleriyle buluştu. Ankara Özel Bankacılık Şube 
Müdürü Bercis Bodur’un açılış konuşmasıyla başlayan 
geceye seçkin davetliler katıldı. Etkinliğin sürpriz 
konuğu olan Ferhat Göçer, canlı performansıyla 
konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. 

davet
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Davete katılan 
konuklar,  
Ferhat 
Göçer’in canlı 
performansı 
ile eğlenceli 
dakikalar 
yașadı.

MURAT BARLAS, BERCİS BODUR, 
FATİN KEREM SEVEN, YASİN ATİKLER

SELÇUK OĞUZTÜRK, BERCİS BODUR, KÖKSAL IȘIK, MURAT BARLAS

YASİN ATİKLER, BERCİS BODUR



endinizden biraz bahseder misiniz? 
Neler yapıyorsunuz? 
Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü 
mezunuyum. Bir süre Amerika’da yaşadım, 
Türkiye’ye döndükten sonra ticari hayata atılıp 
Unka Group’u kurdum. Ardından, aktif olarak 

ticari hayata geçtim. Küçük yaşlarda babam sayesinde ticarete 
atılmıştım. İlk olarak on beş ya da on altı yaşında reklam 
duvarı organize edip sattım. Oradan aldığım parayla okul 
ücretimi ödedim ve ailemi tatile götürdüm. Bu olay benim 
için çok önemli, çünkü paranın ne kadar zor kazanıldığını 

ama çok keyifli harcandığını görmüş oldum. O günden 
itibaren ailemden maddi olarak elimden geldiğince az talepte 
bulunmaya başladım. Kendi masraflarımı hep, yaptığım 
ticaretlerle karşıladım. Kendi şirketimi kurduktan sonra aktif 
olarak ticaret yapmaya başladım. Ailem arkamda görünmeyen 
bir güç, bir dağ; fakat her zaman annem ve babam özellikle 
bana desteklerini eksik etmediler ve her zaman da ailemin soy 
ismini elimden geldiğince en iyi yerlere taşımaya çalışıyorum. 
Babam profesyonel bir iş adamı ve bununla beraber tam bir 
esnaf kafasına sahip. Kibir yoksunu bir insandır. Ticarette 
de her zaman belli kuralları vardır. Herkesle ticaret, herkesle 

K

1985 yılında İstanbul’a konulan ilk billboardların sahiplerinden Sedat 
Kapıdağ’ın oğlu ve Kapıdağ Holding’in Yönetim Kurulu Bașkanı, Atatürk 

sevgisiyle bilinen Uğurcan Kapıdağ; ilkelerini, gayesini ve șirketinin sektördeki 
bașarısını MAG Okurlarına anlatıyor...

Tabelacılıktan Endüstriyel Reklamcılığa

Uğurcan Kapıdağ

röportaj

ortaklık yapmaz. Genelde şirketlerimizde ortaklarımız 
bulunmayıp aile içinde devam etmekte. Çözüm ortaklarımız 
ve iş ortaklarımız var fakat bunlar proje bazlı ortaklar. Biz daha 
çok, aile şirketiyiz. Şu anda; Anavatan Partisinin genel başkan 
yardımcısı olarak da görev yapıyorum. Anavatan Partisindeki 
yeni görevim, benim için yeni bir gelişme. Neredeyse ayın birçok 
gününü Ankara’da geçiriyorum. Sosyal hayatımda genellikle 
yurt dışında ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. 
Sosyal çevremde kısıtlı yakın arkadaşım var, çok kalabalık 
grupları sevmem. Genelde hayatım iş odaklı geçiyor. Boş 
zamanımda ailemle, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ve bunun 
yanında spor yapıyorum. Spora önem veriyorum, çünkü beni her 
zaman dinç ve zinde tutuyor. Bedenimin çevikliğini arttırıyor.

Hayat ilkelerinizden bahseder misiniz? 
Benimsediğiniz vizyon nedir?
İlke olarak güven, şeffaflık ve çalışkanlık benim için en önemli 
şeyler. Güven olmadan ticaret yapmak çok zor; şeffaflık olmadan 
da aynı şekilde; çalışkanlık olmadan başarı ve bir gelir elde 
edemezsiniz. Çalışkan olmak çok önemli, bunun yanında şanslı 
olmanın da katkısı var. Kendimi şanslı olarak görüyorum. 
Ailemden dolayı kendimi şanslı olarak görüyorum. Ailemin 
arkamda olması, yanımda olması benim için büyük bir şans. 
Bir de son birkaç yıldır maneviyata önem veriyorum. İnancınız 
olduğu sürece, şansınız olduğunu düşündüğünüz sürece, 
inancınız varsa ve umudunuzu kaybetmezseniz başarılar arka 
arkaya geliyor. Her geçen gün başarılarımız artıyor.

Bir iş gününde, güne nasıl başlıyorsunuz?
Sabahları beş ya da altı civarı uyanıyorum. Ülkemizdeki ve yurt 
dışı basınındaki güncel haberleri takip ediyorum. Kahvaltımı 
yaptıktan sonra işe giderim. Bazı günler işe gitmeden önce 
spora uğrarım; ama genellikle spor benim için hep işten sonra, 
uyumadan önce yaptığım bir aktivite olarak gelir. Günün 
stresini üstümden atarım. Beynimi boşaltmak için sporu tercih 
ediyorum.

Bu sektörde yer almaya nasıl karar verdiniz? Sizi 
bu alana yönlendiren neydi?
Medya sektörü; hayatımın, doğduğum günden beri bir parçası 
oldu, çünkü reklamcı ve gazeteci bir aileden geliyorum. İlaç 
sektöründe ve gayrimenkul sektörü tamamıyla pandemiden 
sonra oluştu. Gayrimenkul sektörü bundan on yıl önce babamın 
ve özellikle annemin ilgilendiği bir sektördü. Şimdi ekibimizle 
aktif olarak, proje geliştirme ve yatırım danışmanlığıyla birlikte, 
2023 yılında inşaat sektörüne girmek için çalışmalar, hazırlıklar 
yapıyoruz.

Kapıdağ Holding’i nasıl tanımlarsınız? 
Hedeflerinizi aktarır mısınız?
Hedefimiz her zaman en iyi yerlerde olmak. Ben biraz da başarı 
odaklı bir insanım. Şirketin bünyesinde birkaç sektör var ama 
Kapıdağ Holding için en önemlisi medya sektörü, çünkü aile 
mesleğimiz. Odaklandığımız en önemli şey outdoor medya. 
Kapıdağ Holding kurumsal bir altyapıda fakat bir aile şirketi. 
Bunun yanında; ailem bana güvenerek, bana yetki vererek, 
şirketin tamamını bana bırakarak beni onurlandırdılar ve bu 
yüzden Kapıdağ Holding’i ailemin desteğiyle, çalışkanlığımla ve 
vizyonumla elimden geldiğince en iyi yerlere taşıyacağım.

Sektördeki başarınızı neye bağlıyorsunuz? 
Başarımızı dürüstlüğümüze ve geçmişimize bağlıyoruz, çünkü 

sektörde bizi tanımayan bir firma neredeyse yoktur. Ticari 
ahlakımız herkes tarafından bilinir, bu yüzden tamamıyla 
dürüstlüğümüze ve başarımıza bağlıyorum. İstanbul’a ilk 
billboardları getiren babamdır; 1985’te, Bedrettin Dalan 
döneminde. Bu yüzden bu işi biliyoruz, bu işin duayenlerinden 
bir tanesi babam, ben de işi babamdan öğrendim; o yüzden 
çok şanslıyım.

Mustafa Kemal’e olan sevginizle de 
biliniyorsunuz. İçinizdeki Atatürk sevgisini nasıl 
tanımlarsınız?
Mustafa Kemal’e olan sevgim tartışılmaya kapalı bir 
konu benim için. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
çocukluğumdan itibaren evimin her köşesinde, babamın 
ofisinin her köşesinde gördüğüm ve ailemin bana sürekli 
hayat hikâyesini anlattığı bir önder. Ulu önder bizim için, 
ailem için çok önemli. Ailem Atatürk’ün köyünden 1900’lü 
yıllarda Türkiye’ye göç etmiş. Bu bizim için ayrı bir gurur.

Peki, Anıtkabir ziyaretlerinizde neler 
hissediyorsunuz? 
Anıtkabir’e her gittiğimde farklı bir duygu yaşıyorum. 
Duygularım çok karmaşık oluyor. Sevinç ve övünç 
duyuyorum. O genç yaşında, bu vatanı canı pahasına koruyan, 
kurtaran bir liderimiz olması beni onurlandırıyor. Oraya her 
gittiğimde o ruhu orada yaşıyorum... 
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Başkentte 
Muhteşem Gala
Türkiye’nin uzay yolculuğunun 
başlangıcı olarak, Bandırma’dan 
NASA’ya uzanan bir mücadeleyi 
anlatan Bandırma Füze 
Kulübü’nün gala gecesi, 
çok sayıda davetlinin katılımıyla 
Ankara Arcadium Sinemaları’nda 
gerçekleşti.

Hayallerini gerçekleştirmek için vazgeçmeden çalışırken, 
dünyada ilk kez uzaya araç gönderen milletler arasına 
girilmesini sağlayan liseli gençlerin hikâyesini ele alan 
Bandırma Füze Kulübü galasına; filmin yapımcıları, 
oyuncular, iş ve cemiyet hayatının tanınan simalarıyla birçok 
seçkin davetli yoğun ilgi gösterdi. TRT Genel Müdürü Mehmet 
Zahit Sobacı’nın açıklaması ve filmin başrolü Deniz Can 
Aktaş’ın konuşmasıyla başlayan gala; ikramlar, müzik ve 
gösteriler eşliğinde oldukça eğlenceli dakikalara sahne oldu. 

MUSTAFA-SİNEM USLU, ÖMER FARUK SORAK

TOLGA CANBEYLİ, NİZAM NAMİDAR, ATAY YILDIZ, ASLI BEKİROĞLU, DENİZ CAN AKTAȘ, ÇİÇEK ACAR, BAȘAK AKAN, BARTU MUTLU

davet

120



İPEK BAȘEĞMEZ-DUYGU KİTAPÇI BERİL ÇAVUȘOĞLUDENİZ ERDOĞANBANU PAPPAS

Yapımın bașrolü 
Deniz Can 
Aktaș yaptığı 
konușmada, 
kalabalık ve 
harika bir ekiple 
güzel bir iș 
bașardıklarını 
belirtti.

ERKAN-HANDE BAȘEĞMEZ MEHMET ALTAȘ ELİF ALTAȘ KIRKBINAR-HÜSEYİN ALTAȘ-HİLAL ALTAȘ



davet

BERAT-HAZEL KUZU BEYZA HİLAL ÖZER HÜLYA-MURAT-SELİN AKMAN

ALİ KEREM-SEVDA AKBAȘOĞLU ASLIHAN KOÇ MEHMET ZAHID SOBACI DENİZCAN AKTAȘ

Filmin, MAG 
PR Solutions 
katkılarıyla 
Ankara 
Arcadium 
Sinemalarında 
düzenlenen 
gala gecesine, 
iș ve cemiyet 
hayatından çok 
sayıda ünlü sima 
katıldı.



VELİ-NERMİN SARITOPRAK BURAKCAN-AYBİKE PEKER CANSEL KÖSE GÜRER-NURAL AYDIN BELEN GÜLNUR ÇEVİK

VEFA KUZU BURAK-SEVCAN BİLGİÇAYLİN ÖZAL ÖZGE KUZU
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PINAR GÜNSEVEN SERKAN KUYUMCUOĞLU KADRİYE KERİMOĞLU DEMET-TÜRKER NASLI

Yoğun bir 
katılımla 
gerçekleșen 
galada konuklar, 
filmin hikâyesiyle 
duygulu anlar 
yașadı.

FERİDE ȘAHİNERSİN-REZAN YAĞIZGÜLENNUR AYDIN HATİCE CANGÜL



NESLİHAN-SERKAN KIZILBAYIR ÖMER DOPDOĞRU, NİLSU ALİZADE MÜȘKÜNAZ-İBRAHİM SAKÇAK GİZEM SAKÇAK

NAZ GÜNDOĞAN-ATA TÜRKÖZÖZNUR-KEMAL ÖNCEL ECE AK



Tiyatro 
Ödüllerine 
Yoğun İlgi
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 
Haliç Kongre Merkezinde 
düzenlenen görkemli bir davetle 
sahiplerine kavuştu. Toplam on altı 
dalda ödül verilen törende sanat ve 
iş dünyası bir araya geldi.

Bu yıl yirmi dördüncüsü düzenlenen ödül töreninin 
sunuculuğunu Nezaket Erden ile Ali Yoğurtçuoğlu üstlendi. 
Sanatçılarla iş ve cemiyet hayatının yoğun ilgisini gören gecede 
konuşma yapan Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün “Ortaya 
koyulan eserler, yetişen çok yetenekli isimler ve tüm emek 
verenleriyle, tiyatromuzun çok açık bir şekilde güçlenmeye 
devam ettiğini gördük. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” açıklamasında bulundu. 

davet

NESLİHAN YELDAN ZERRİN TEKİNDOR

HALDUN DORMEN

ECE DİZDAR

Şube: Kızılcaşar Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 95/1 İncek/Ankara

Merkez: Ümit Mah. 2432.Cad. Seralar Bölgesi No: 1/C  Çayyolu-Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 235 15 18 - Tel: +90 (532) 409 23 36

40 yıllık tecrübemizle
yaşam alanlarınızı

tasarlıyoruz.

www . em b a p e y z a j . c om
Yapısal Peyzaj  ▪  Bitkisel Peyzaj  ▪  Bahçe Bakımı
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Yenilikçi bakıș açısıyla gayrimenkul sektörüne farklı bir soluk getiren 
Zeray İnșaat’ın Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aytül Ayhan, 

Esimesgut’ta inșasına bașlanan Zeray Future Deluxe City projelerinin 
öne çıkan özelliklerini MAG Okurlarına aktarıyor...

Kente Değer Katan Projesiyle 
Zeray İnşaat

röportaj

AYTÜL AYHAN, ȘÜHEDA TUROĞLU, ZEKİ ZERAY, EBRU İZİN, BUKET AYDIN
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ncelikle, Zeray Future Deluxe City’nin 
sizin için önemi nedir?
Bugüne dek hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde, 
yenilikçi bakış açımızla, Zeray ailesi olarak; 
gayrimenkule farklı bir soluk getirmenin gururunu 
yaşadık. Future Deluxe City’nin bizim için anlam ve 

önemi oldukça yüksek, çünkü firmamız bu projeyle başkente adım 
attı. Bugün kırkıncı projemiz olan Zeray Future Deluxe City’yi sizlere 
tanıtmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum.

Projenizin konseptinden de bahsederek özelliklerini 
anlatır mısınız?
Ankara’daki ilk projemiz olan Zeray Future Deluxe City’de; taç 
şeklindeki sıra dışı ve görkemli bir mimari tasarımla ilerledik. Yirmi 
bin metrekare alan üzerine, dört blokta üç yüz otuz sekiz bağımsız 
bölüm olarak tasarlanan projemizde; yüz on yedi metrekareden 
başlayarak iki yüz seksen metrekareye varan kullanım alanına 
sahip, 1+1’den 5+1’e kadar daire seçeneklerimiz bulunuyor.

Konutlardaki tüm cepheler, manzaranın keyfine doyasıya 
varılabilmesi için boy camlarla tasarlandı. Zemin kat ve bahçe 
katlarında; daireye özel, keyifli, doğal bahçe kullanım alanları 
bulunuyor. Ara katlardaki dairelere, mimarisi ile bütünleşen estetik 
balkon alanları eşlik ediyor. Blokların en üst katında ise daireye 
özel havuz ve teras kullanım alanlarının bulunduğu “penthouse” 
deneyimiyle de modern ve lüks bir yaşama olanak sağlıyor. 

Ö



röportaj

Future Deluxe City’nin sunduğu 
ayrıcalıklardan bahseder misiniz?
Tüketim anlayışının her gün hızla değiştiği günümüzde 
artık konut sayıları yeterli gelmiyor. Geliştirdiğiniz 
projede mutlaka fark yaratmanız gerekiyor. Bizler de 
bu prensiple ilerleyerek, proje tasarımına başlarken bir 
önceki projemizin mutlaka üzerine çıkarak, çıtayı hep en 
yukarıda tutmayı hedefliyoruz. Bu nedenlerle projemiz, 
benzerine rastlanmayan göz alıcı dış tasarımının 
yanında daire içinde müstakil hayatın yaşanabileceği, 
nitelikli konut anlayışının çok üzerinde geliştirildi. 

Projeye özgü olarak daire içlerinde yer alan hamam 
ve saunasından, el işçiliği estetik tavan detaylarıyla, 
benzerine rastlanmayan ahşap uygulamaları ve 
malzeme seçimlerine kadar her detay titizlikle 
düşünüldü. Cafe lounge, spa havuzu, kapalı sosyal tesis, 
spor, hobi ve dinlenme alanlarıyla birçok sosyal donatıya 
yer verilen projemiz, yaşama artı değer katıyor.

Proje teslimatını 30 Haziran 2024 tarihinde 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her projemizde olduğu 
gibi, proje satışlarımızın, teslimatlarından önce 
tamamlanacağını ön görüyoruz. 

Projenize Etimesgut’u seçmenizin nedeni 
nedir?
Ankara’da son yıllarda bölgeye yapılan kamu 
yatırımlarıyla beraber Etimesgut, Bağlıca’ya doğru 
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hızlı bir akış seyrediyor. Satış verilerine baktığımızda Etimesgut 
ilçesinin konut satışında ilk sıralarda yer alması bu durumu 
destekliyor. 

Bizim bu bölge özelinde çok sayıda proje geliştirmemiz ve 
önümüzdeki yıllarda bu ivmenin artarak sürecek olması da 
bölgeyi önemli bir yatırım ve yaşam sahası haline getirecektir.

Buket Aydın moderatörlüğünde basın lansmanımızı 
gerçekleştirdik. Etimesgut bölgemiz her geçen gün özellikle kamu 
yatırımlarıyla öne çıktığı için bu bölgede bir merkez olacağını 
düşünüyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu projenin Etimesgut’a 
ve başkentimize değer katacağına inanıyoruz. Bu, projeye lansman 
öncesi gösterilen talepten de açıkça görülüyor. Ben bu projenin 
yapılması sırasında her safhada emeği geçen herkese şimdiden 
teşekkür ediyor, projenin Ankara’ya ve Etimesgut’a hayırlı 
olmasını diliyorum.  

Gelișen bir bölgenin daha da gelișmesine 
katkı sağlayacak Zeray Future Deluxe City 

projemizin hayırlı olmasını diliyorum. 



Divan Ankara’da 
Unutulmaz 
Bir Davet
Çankaya’da yepyeni bir deneyimi 
misafirleri ile buluşturan Divan Ankara, 
çok özel bir davetle misafirlerine otelini 
tanıttı. Etkinliğe iş ve bürokrasinin 
tanınınmış isimleri katılırken, çok sayıda 
üst düzey yönetici ve cemiyet hayatının 
sevilen simaları yoğun ilgi gösterdi.

Otel Müdürü Boğaçhan Çakın’ın konuşmasıyla başlayan organizasyonda 
geleneksel Japon mutfağının özel lezzetlerinin bulunduğu Maromi by 
Divan, Divan Pub, D-bar ve Divan Wellness tanıtımı yapıldı. Görsel 
sunum ve ışıklandırmalarıyla tam not alan gecede deneyimli Divan 
şeflerinin birbirinden lezzetli ikramlarını tatma imkânı bulan konuklar; 
Masadaiko İstanbul davul show, saksafon performansı eşliğinde DJ ve Erol 
Evgin’in sahnesiyle unutulmaz anlar yaşadı. 

davet

MURAT TOMRU UFUK-MELTEM ÇIPLAK TUĞÇE AKTAN, OYA OFLUOĞLU

BOĞAÇHAN ÇAKIN
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İș, siyaset 
ve cemiyet 
hayatından 
yoğun ilgi 
gören etkinlikte 
Ankara’nın 
bașkent ilan 
edilișinin 99. yılı 
da kutlandı.

GÖNÜL GÜLTEKİN BUSE SERTTAȘ SERKAN KUMDAKÇI BANU-FARUK ELMALI

BERİL ÇAVUȘOĞLUERKAN BAȘEĞMEZSEMA SATILMIȘDERYA-SABRİ ȘİMȘEK



davet

Erol Evgin’in 
birbirinden özel 
parçaları ve eșsiz 
performansı ile 
eğlencenin geç 
saatlere kadar 
devam ettiği 
açılıș etkinliği, 
konuklara 
unutulmaz anlar 
yașattı.

İDİL KARABAY FİKRET YILDIZ ELİF PEKKAN TAMER ÖZKAN ,FATİH KARACA

ESRA KAYA BELCEİKASÜREYYA ÜZMEZTUĞÇE BAKKALBERCİS-SERDAR BODUR
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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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ir fizik tedavi merkezi düşünün, iki muhteşem 
ortağın kurduğu. Bu iki ortak Mehmet Şen Bey 
ve Kaan Akın Bey yıllardır planladıkları ve 
başarılarının tesadüf olmadığını gösteren bir mekân 
isteği ile bizimle masaya oturdular. Hikâyelerinin 
bize anlamlı gelmesi önemliydi onların projelerini 

farklı kılabilmek için…
 
Hedefimiz kimsede olmayanı yapmaktı. Bir fizik tedavi 
merkezinin şık olması ve marka değerini taşıması gerekli diye 
düşündük, beraberinde rahat da olmalıydı...

B

Move Mimarlık A.Ș olarak bizim dıșımızda karșılaștığınız pek çok 3D 
çalıșmaların aksine bitmiș görsellerimizi sizlerle paylașarak șahane olduğuna 

inandığımız bir projeden bahsedeceğiz. Bizler için siz değerli okurlara 
gerçekçi olmak önemli...

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

İlgi Çekici ve Başarılı

 Mira Ofis’te bulunan natamam villa konumundaki bu 
kliniği yaparken renk seçimlerimizle ferah olmasını, 
kattığımız ahşap tonları ve küçük bitki eklemeleriyle 
yaşayan bir mekân olmasını sağladık. Kurumun sloganı 
olan “Ne yaşadıysan yaşadın, artık buradasın, iyileşeceksin” 
cümlesindeki etkiyi bu şekilde verebildik.
 
Tedavi kısmına, danışanların ve tedavi olan insanların 
beklemesi için bir servis alanı yerleştirerek samimi bir 
ortam olmasını ve alt katta yakaladığımız sıcaklığın 
kaybolmamasını sağladık.
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Hatta geçenlerde stajyer çalışan ile yaptığımız sohbette 
kendisine şöyle bir soru ilettik. “Daha önce staj yaptığınız 
yerlerde bu tür bir çalışma gördünüz mü?” cevap “Hayır” 
olarak geldi. Bu cevaptan emindik. Fakat bahsi geçen stajyer 
çalışanın Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da staj 
tecrübesi olduğunu öğrendiğimde mutluluğumu tarif edemem. 
Fizyoritim markasına sektöründe olmayanı verdiğimizi 
düşünmek ve onların bizi gönülden referans etmeleri de 
oldukça gurur verici. Biz Fizyoritim markasına inandık, onlar 
da Move Mimarlık’a...
 
Fizyoritim markasının oldukça ünlü ve başarılı yapısına katkı 
sağlamak şirketimiz adına önemliydi. Bizim yakın dostlarımız 
olan bu iki ortak ile projenin içerisine birçok detay ekledik. 
Bunları burada anlatmaya sayfalar yetmeyeceği için ziyaret 
etme şansınız olursa incelemenizi tavsiye ederiz.  



4AC Gayrimenkul Yatırım AȘ ortaklarından Yasin Bașıbüyük, bașkentin 
biyoçeșitliliğini artıracak ve kente değer katacak olan Oksijen Oran projesini 

MAG Okurları için detaylandırıyor...

Kente Değer Katan Proje

Oksijen Oran 

YASİN BAȘIBÜYÜK

dekorasyon
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Villa konforunda yașamak isteyen, 
aynı zamanda kompleks evlerden 

uzak duran ailelere alternatif 
olușturduk. Daire bașına ortalama 
400 m2 peyzaj imkânı sunuyoruz. 

Projemiz hem șehrin içinde hem de 
sakin olma özelliği tașıyor. 

İlkbahar Mah. Sinpaș Altınoran Çarșı No:31/B Çankaya/ANKARA
 Tel: +0312 492 02 02         oksijen.oran

ksijen Oran projesinin konseptinden 
bahseder misiniz?
Oksijen Oran projemizin konsepti doğa ve yaşamı 
bir araya getirmek, aile ruhunu yaşam alanları ile 
birleştirebilmek. Projemiz  52.600 m2 peyzaj alanına 
sahip, şehrin merkezinde ve doğanın içerisinde, 

Çankaya’nın lokasyon olarak gözde bölgesi Oran’da yer alıyor. 
Bu ölçekte geniş bir arazi içerisinde sadece iki blok ve yüz yirmi 
sekiz daireden oluşması ile öne çıkıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve bahçe katı 
seçenekleri ile Ankara’nın en geniş peyzaj alanına sahip projesi.

Bu projeye başlamaya nasıl karar verdiniz? 
Üniversiteden beri, dört arkadaş olarak hayalini kurduğumuz, 
hayata geçirdikten sonra da sürekli üreterek büyüttüğümüz 4AC 
Gayrimenkul Yatırım AŞ olarak konforlu ve sakin evler yapmayı 
hedefledik. Özellikle pandemi sürecinden sonra tüm dünyanın 
ihtiyaçları değişti. Kalabalık ve kapalı alanlardan mecburi olarak 
uzaklaştık. Bu yüzden açık alanda olabildiğince fiziksel aktivite 
alanı yarattık. Konfordan uzaklaşmadan, sosyal mesafeyi arttırmayı 
hedefledik.

Oksijen Oran konutlarının sunduğu ayrıcalıklar neler?
Doğal ışığın tüm  dairelerimize yansımasını sağladık. Modern 
yapıdan uzaklaşmadan da ev sıcaklığı hissini yaşatıyoruz. Her 
metrekarenin ne kadar değerli olduğunu biliyor, ona göre yaşam 
alanları oluşturuyoruz. Oksijen Oran’da her şeyin sizler için 
tasarlandığını hissedeceksiniz. Panoramik Eymir ve Mogan Gölü 
manzarasını sunuyoruz.  2.5 km yürüyüş parkuru, bisiklet yolları, 
organik bahçe ve dikim alanları, şömineli kış bahçeleri, evcil hayvan 
parkuru peyzajımızın tamamlayıcı unsurları olacak. 

Oksijen Oran’da yaşayanların elde ettikleri 
avantajlardan söz eder misiniz?
Villa konforunda yaşamak isteyen, aynı zamanda kompleks 
evlerden uzak duran ailelere alternatif oluşturduk. Daire başına 
ortalama 400 m2 peyzaj imkânı sunuyoruz. Projemiz hem şehrin 
içinde hem de sakin olma özelliği taşıyor. 

Çoğu durumda seçmek zorunda kalıyoruz birini. Aynı anda ikisini 
de sunabildiğimiz için yaptığımız işten çok memnunuz. Peyzaj 
içerisinde yaklaşık üç bin adet ağaç dikeceğiz.  Ev sahiplerimizle 
de bir dikim etkinliği yapmayı planlıyoruz. Üç ya da dört sene 
içerisinde, diktikleri ağaçların botanik bahçesine dönüştüğüne 
kendi evlerinden bakarak şahit olsunlar istiyoruz.  

Oksijen Oran’ın yatırım tarafını ele alırsanız, neler 
söyleyebilirsiniz?
Gayrimenkul yatırımı Orta Çağ’dan beri herkesin ilk aklına gelen 
yatırım şekli. Doğru yere yatırım yaptığınızda aldığınız andan 
itibaren sürekli kazandıran bir dönüşü oluyor.  Oran, Ankara’nın 
gözde semtlerinden biri. Değeri de artmaya devam ediyor. Kanal 
Ankara projesine komşuyuz. Tamamlandıktan sonra da projemizin 
değerine değer katmaya devam edecek. Sakinlik isteyenler için de 
tek adres olacak diyebiliriz. Yani ev sahiplerimiz teslim aldıktan 
sonra da sürekli olarak yatırımlarının değerlendiğini görecekler.

Bu projenin başkente katkısı nedir?
Doğanın tüm renklerini tek bir projede buluşturduk. Her mevsim 
farklı bitki türlerine şahit olacağız. Şehrimizin iklimine uygun 
ağaçlar ve bitkileri dikeceğiz. Biyoçeşitliliği ve Ankara’nın oksijen 
seviyesini arttıracağız. Oksijen Oran kendine özel bir kimliği olan, 
sosyal ve çevresel etkisi ile başkentimize değer katan bir projedir. 

O



Beş Dalda 
Ödül
Bu yıl on beşincisi 
gerçekleştirilen ve Türk 
Serbest Mimarlar Derneği 
(TürkSMD) tarafından iki 
yılda bir verilen Mimarlık 
Ödülleri’nin sahipleri belli 
oldu.

Bien ana sponsorluğunda, Cosentino ve Reynaers 
Aluminium gold sponsorluğunda, Şişecam 
silver sponsorluğunda ve Arkitera medya 
sponsorluğunda Ankara’da düzenlenen ödül 
töreninde; Büyük Ödül, Basın-Yayın Ödülü, 
Mimarlığa Katkı Ödülü, Yapı Ödülü ve Jüri Özel 
Ödülü kategorilerindeki ödüller sahiplerini 
buldu.  

davet

GAMZE DEMİRÖZ İLALAN, SEDA PİȘKİN EZER
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Güncel mimarlık 
gelișimini uluslararası 
camiada temsil 
edecek proje 
ve kișilerin 
ödüllendirilmesini 
hedefl eyen TürkSMD 
Mimarlık Ödülleri’nin 
beș daldaki sahipleri 
açıklandı.

KEMAL ARAN, ÖZGÜR ERDEM İNCESU

MURAT GERMEN

YASEMİN ȘENER

NİLAY ÖRNEK

FUNDA BAȘ BÜTÜNER, ALPER TAȘDELEN



Yurt içi ve yurt dıșında mimari alanında birçok bașarıya imza atan Derun 
Mimarlık’ın kurucuları Yasemen Fateh Pour ve Shahin Fateh Pour, hem iç 
hem de dıș tasarımını olușturdukları çağdaș mimari yapılarının inceliklerini, 
firma olarak konsept çalıșmalarında önem verdikleri noktaları ve mekân 

tasarımlarında öne çıkan detayları MAG Okurları için anlatıyor…

Yalın ve Modern

Derun Mimarlık

dekorasyon

SHAHIN -YASEMEN FATEH POUR
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ncelikle kendinizden ve firmanızın 
öyküsünden bahsederek başlar mısınız? 
Yasemen Fateh Pour: Hacettepe Üniversitesi İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2005 
yılında birincilikle mezun oldum. Aynı yıl İhsan 
Doğramacı Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldüm. 

2005 yılından itibaren, yurt içi ve yurt dışında tarzıma özgün 
projelerde yer aldıktan sonra 2013 yılından itibaren Derun 
Mimarlık’ta kurucu ortak olarak devam etmekteyim. 

Shahin Fateh Pour: 2005 yılında Tahran Art Üniversitesinden 
mezun oldum. 2012 yılında Dubai IAU Üniversitesinde yüksek 
lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Dubai’de çeşitli gökdelen 
projelerinde ve üniversitede asistan olarak çalıştım. Aynı 
yıllarda farklı mimari yarışmalarda birincilikler kazandım. 
2013 yılından itibaren, Derun Mimarlık’ta kurucu ortak olarak 
çalışmalarıma devam etmekteyim.

Derun ismi nereden geliyor?
Derun Farsça bir kelime. Felsefede “iç, içeri, öz” anlamına geliyor. 
Firmamızı kurarken; mimarisini ve iç mimarisini tasarladığımız 
mekânların, insanların hem dış hem de iç dünyasını 
zenginleştirmesini hedefledik. Böylece ekibimizin ismi olan 
“Derun” ortaya çıktı.

Derun olarak hizmetleriniz, çalışma alanlarınız 
neler?
Son dönemlerde İstanbul’da mimari, konut, rezidans ve ofis 
projeleri üzerine çalışıyoruz.  Aynı zamanda kafe, yemekhane 
projelerimiz mevcut. Şu an İstanbul’da bir konsept otel projesi 
üzerine çalışmaktayız. 

Ö



Mimari çalışmalarınızda tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Derun Mimarlık; mimari tasarımlarda kullanılan 
malzemelerin fonksiyonel olmasına, aynı zamanda da insan 
ruhuna hitap etmesine özen gösteren bir ekipten oluşuyor. En 
önemli önceliğimiz, tasarladığımız her mekânın, kullanıcısı 
tarafından içselleştirilmesi ve mekânlarda aidiyet hissinin 
yaratılmasıdır.

Çağdaş mimari nedir? Özellikleri nelerdir?
Son dönemdeki yapıların çoğu çağdaş mimari stili ile inşa 
ediliyor. Çağdaş mimari; yenilikçi bir anlayışı özetleyen ve 
ifade eden mimari stildir. Çağdaş mimari stilinin öncüleri; 
tasarımda yüksek teknolojiyi, modernizm akımını, 
minimalizmi ve birçok stili harmanlamışlardır. Eğimli 
duvarlardan yuvarlak kemerlere geometrik formda inşa 
edilmiş sade ve etkileyici olarak görülen çağdaş mimari 
yapılarının öne çıkan birçok özelliği bulunmaktadır.
   
Yurt dışında oldukça göz alıcı konsept 
çalışmalarınız mevcut. Bu tasarımlarda çıkış 
noktalarınız nelerdi? İlham aldıklarınız var 
mıydı? Müşterinin isteğiyle kendi tarzınızı nasıl 
harmanladınız?
Tasarımlarımızdaki felsefemiz öncelikle teknolojik ve 
inovatif mekânlar yaratmak. Bunu yaparken işverenin güncel 
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor, geçmiş tecrübelere 
ve gelecek vizyonuna bağlı yönlendirmelerini mimari 
yaklaşımımız ile birleştiriyoruz.

En önemli önceliğimiz, tasarladığımız 
her mekânın, kullanıcısı tarafından 

içselleștirilmesi ve mekânlarda aidiyet 
hissinin yaratılmasıdır.

dekorasyon
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Mimari çalışmalarınızda tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Derun Mimarlık; mimari tasarımlarda kullanılan 
malzemelerin fonksiyonel olmasına, aynı zamanda da insan 
ruhuna hitap etmesine özen gösteren bir ekipten oluşuyor. En 
önemli önceliğimiz, tasarladığımız her mekânın, kullanıcısı 
tarafından içselleştirilmesi ve mekânlarda aidiyet hissinin 
yaratılmasıdır.

Çağdaş mimari nedir? Özellikleri nelerdir?
Son dönemdeki yapıların çoğu çağdaş mimari stili ile inşa 
ediliyor. Çağdaş mimari; yenilikçi bir anlayışı özetleyen ve 
ifade eden mimari stildir. Çağdaş mimari stilinin öncüleri; 
tasarımda yüksek teknolojiyi, modernizm akımını, 
minimalizmi ve birçok stili harmanlamışlardır. Eğimli 
duvarlardan yuvarlak kemerlere geometrik formda inşa 
edilmiş sade ve etkileyici olarak görülen çağdaş mimari 
yapılarının öne çıkan birçok özelliği bulunmaktadır.
   
Yurt dışında oldukça göz alıcı konsept 
çalışmalarınız mevcut. Bu tasarımlarda çıkış 
noktalarınız nelerdi? İlham aldıklarınız var 
mıydı? Müşterinin isteğiyle kendi tarzınızı nasıl 
harmanladınız?
Tasarımlarımızdaki felsefemiz öncelikle teknolojik ve 
inovatif mekânlar yaratmak. Bunu yaparken işverenin güncel 
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor, geçmiş tecrübelere 
ve gelecek vizyonuna bağlı yönlendirmelerini mimari 
yaklaşımımız ile birleştiriyoruz.

En önemli önceliğimiz, tasarladığımız 
her mekânın, kullanıcısı tarafından 

içselleștirilmesi ve mekânlarda aidiyet 
hissinin yaratılmasıdır.

dekorasyon

Dış cephe mimarisinin yanı sıra iç mimari tasarımını 
da yaptığınız Days Hotel By Wyndham projenizden 
bahseder misiniz? Projeyi tasarlarken hangi noktalara 
dikkat ettiniz? Çıkış noktanız neydi?
İstanbul Maltepe’de gerçekleştirdiğimiz tasarım çalışmasında, dış 
cephede modern mimarinin çizgilerini ve malzemelerini diyagonal 
hatlarla belirginleştirdik. İç mekân tasarımında yalın, sıcak, ferah ve 
modern bir algıya odaklandık.

Size ödül getiren başarınızı anlatır mısınız? Build 
Architecture Awards tarafından “Best Emerging 
Architecture & Interior” ile ödüllendirilmek size 
neler hissettiriyor? Düşünceleriniz neler?
Çengelköy Mesa Evleri için yaptığımız mimari tasarım, 2014 yılında 
“Best of Houzz” tasarım yarışması tarafından 2014’ün en iyi ev 
tasarımı ödülüne layık görüldü. 2015 yılında ise Caddebostan’da 
tasarladığımız bir ev ile Homify.com’da yayımlanan makalede 
evimiz vintage ve modern tasarımın en iyi birleşimlerinden biri 
olarak tanıtıldı. Derun Mimarlık olarak, 2019 yılında Build dergisi 
tarafından verilen Best Emerging Architecture & Interior ödülünü 
de aldık.

Aldığımız ödüllerin, uluslararası arenada tasarım kabiliyetimizi 
gösterebilmiş olmamızın bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bu 
ödüllerin, gelecekteki projelerimizle tasarım motivasyonumuzu 
daha da arttıracağını düşünüyoruz.

Gelecek planlarınızdan biraz bahseder misiniz?
Hedefimiz uluslararası alanda, Türkiye’de bilinen yapı işlevlerinden 
farklı projelerde tasarımlar yapmak. Uluslararası yarışmalara 
katılarak bu şansımızı arttırabileceğimizi düşünüyoruz.  



Ünlü Şef ile 
Ankara’da 
Unutulmaz Etkinlik
Başkentin seçkin mimarları, Koç 
Pazarlama ev sahipliğindeki şık bir 
davetle Siemens’in özel ankastre 
serisi studioLine ile buluştu. Ünlü Şef 
Hazer Amani’nin eşsiz sunumlarıyla 
tadım etkinliğinin de gerçekleştiği 
MAG PR Solutions organizasyonu 
katılımcılardan tam not aldı.

Koç Pazarlama’nın Beytepe’deki mağazasında gerçekleşen davete, 
sektörün önde gelen iç mimarları ve cemiyet hayatının seçkin isimleri 
yoğun ilgi gösterdi. Konuklara markanın özel ankastre serisini 
yakından inceleme fırsatı sunan organizasyon, Şef Hazer Amani’nin 
studioLine serisi bir mutfakta hazırladığı yemekler eşliğinde 
misafirlerine oldukça keyifli anlar yaşattı. 

SERVET KOÇCEYHUN ERTUNÇ

HAZER AMANİ

GÖKHAN AKSOY GÖKÇE ALTUNKAYA ȘAHİN

davet

ESU BALYAN



SEDA PİȘKİN EZER-PINAR KIZI-DAMLA ERSOYYAĞMUR AKALIN AKSOY, BURCU ÇAKIR

YAVUZ SELİM-ÇİĞDEM KOÇȘEYMA-YASİN KOÇHAKAN SULTAR

MAG PR 
Solutions 
organizasyonu, 
seçkin iç 
mimarlar 
ve cemiyet 
hayatının önde 
gelen isimlerini 
ünlü markanın 
yeni serisi ile 
bulușturdu.



davet

ESİN KIRICITURAN AYÇİÇEK SİNEM BAȘBUĞ İSMET TEKELİ TUĞÇE BAKKAL  

JALE FUNDA BERKSOY SİNAN KOÇ SÜLEYMAN EMRE BEYHANCAN ÇAVUȘOĞLU SEREN DEMİRBAȘ



TOLGA GÜRSOY, DERYA KÖSE ESMANUR YEȘİLBAȘ DAȘKIN, FEYZA YEȘİLBAȘ TANJU APAYDIN

ECE GÜLEÇ EMRE BEKİȘOĞLUEMRAH KAYMAK YAĞMUR TUNÇ

Hazer Amani’nin 
davete özel 
hazırladığı 
yemekler, 
misafirleri 
lezzet dolu bir 
yolculuğa çıkardı.

EFE ÖZDEMİR



oft daire nedir? Loft tarzını yansıtan 
özelliklerden bahseder misiniz?
Loft daire; terk edilmiş, eski fabrika ya da depo 
yapılarının dönüşümüyle ortaya çıkmış yüksek 
tavanlı, genellikle geniş bir asma kata sahip daire 
tiplerine denir. İç mekânda fazla duvar bölüntüsü 

içermemesinden dolayı doğru tasarlandığı takdirde çok 
kullanışlı ve içinde birçok aktiviteyi barındıran yapılar haline 
dönüşebilirler. Bu tip dairelerin oldukça geniş bir yaşam alanı 
sunmaları iş ve ev hayatını birlikte yürütenler tarafından 
daha çok tercih edilmelerine neden olmaktadır. 1970’li yıllarda 
konut ihtiyacının artması sonucu Amerika’da endüstriyel 
kullanım için tasarlanmış eski fabrika veya depo gibi yerlerden 

dönüşen yaşam alanları olarak ortaya çıkan loft daireler, 
şehir yaşantısından uzaklaşmadan yapıya yeni bir kimlik 
kazandırılması sonucu farklı bir hayat deneyimi sunar. Geniş 
pencereler, yüksek tavanlar ve asma kat, bu tip yapıların en 
belirgin özelliklerindendir. 

Loft dairelerde asma kat tasarlarken nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Genellikle bu tip daireler giriş kat ve asma kat olmak üzere 
temelde iki bölümden oluşmaktadır. Alt kat, yaşam ve iş alanı 
olarak düşünülürken; çelik konstrüksiyonla çıkılan asma kat 
da yatak odası ve giyinme bölümü olarak tasarlanmaktadır. 
İş alanını ev yaşamıyla birleştirmek isteyen sanatçılar, 

L
Archita Design & Ideas kurucusu İç Mimar Tanju Apaydın; loft daire 

tasarımlarında nasıl ilerlenmesi gerektiğini, bu dairelerin özelliklerine ve 
geçmișine de değinerek MAG Okurları için anlatıyor...

Archita Design & Ideas
Loft Dairelerde Tasarım İncelikleri

dekorasyon

TANJU APAYDIN

Loft dairelerin endüstriyel tarzının 
yanı sıra cezbedici özelliklerinden 
biri de mekân bünyesinde dikey 
olarak dekorasyon yapabilme ve 

genișleyebilme imkânı vermeleridir.

giriş kattaki yaşam alanını atölye olarak da kullandıklarından 
asma katlar daha çok dinlenme amaçlı özel alanlar olarak tercih 
edilmektedir. Tavan yüksekliğinin müsaade ettiği ölçüde merdivenle 
çıkılan asma katlar, tesisatlarında kolay işlenebilir olması ve 
endüstriyel görsellikleriyle loft dairelerin şeffaf tasarımlarını ön 
plana çıkartmaktadır. Yatak odasının mahremiyetini korumak, bu 
alanı kafanızı dinlemek ve rahatlamak için kullanmak istiyor ancak 
odayı eşya kalabalığı ile sıkıştırmak istemiyorsanız asma kat tam da 
bu amaçla eklenmesi gereken bir yaşam alanı haline geliyor. 

Loft dairelerde vurgu nereye yapılmalı? Akustik ve 
aydınlatmayı nasıl yapıyorsunuz?  
Loft dairelerin endüstriyel tarzının yanı sıra cezbedici özelliklerinden 
biri de mekân bünyesinde dikey olarak dekorasyon yapabilme ve 
genişleyebilme imkânı vermeleridir. Dairelerde, çıplak kolon ve 
kirişlere ek olarak açıktaki tesisat boruları ve büyük havalandırma 
boruları da görmek mümkündür. Ahşap, brüt beton ve kendini 
büyük pencereler olarak gösteren camlar, loft daireleri oluşturan 
karakteristik malzemeler olarak ön plana çıkmaktadırlar. Yapının 
doğal dokusunu bozmadan bu unsurları koruyarak tasarımla 
bütünleştirmek, atmosferin vurgusunu daha da çok arttırmaktadır. 
Burada asıl amaç açık alan hissini öncelik olarak tutmaktır. Açık 
planlanması ile ön planda olan bu dairelerde akustik büyük bir 
sorundur. Bu problemi önlemenin en iyi yolu, ses emici özelliği olan 
tekstil tipi malzemeleri tercih etmektir. Kalın kumaşlar ile döşemeli 
ahşap mobilyalar, kanepenin üzerine seçeceğiniz bir battaniye, 
zeminde kullanacağınız parça halılar iç mekânın akustik problemini 
çözmenize yardımcı olacaktır. Merkezi sanayi bölgelerindeki ticari 
binalar savaş sonrası yıllarda konutlara dönüştürülmüştür. Hard loft 
diye tabir ettiğimiz bu tarz daha önce başka amaçlarda kullanıldığı 
anlamına gelir. Öte yandan son yirmi yıl içinde, loft yaşam tarzını, 
görünüşünü ve ruhunu canlandırmak için inşa edilen konutlar 
soft loft olarak bilinir. Hard loftlarda doğal aydınlatma sorun teşkil 
etmez ancak loft tarzı yansıtmayı amaçlayan loft-like iç mekânlarda 
açık alan hissini vurgulamak ve ışığın doğal akışını sağlamak için 
aydınlatmalar dikkatli bir şekilde konumlandırılmalıdır. Köşelere 
koyulan duvar aplikleri; mekânın sınırlarının aydınlatılması ve daha 
yüksek algılanmasına yardımcı olacaktır.      

Açık mutfak tasarımları küçük evler içinde uygun 
mudur? Efektif sonuçlar elde edebilmek adına neler 
yapılabilir?
Türkiye’de yemek yapma ve yemek kültürünün daha yerleşik 
olmasından dolayı ev sahipleri kimi zaman oturma odasından çok 
mutfağa özen gösterip evin bu alanının daha sosyal ve ferah olmasını 
istiyor. Açık mutfaklar hareket alanlarının daha ferah olması 
nedeniyle günümüzde tercih sebebi olarak ön plana çıkmaktadır. 
Bu tarz mutfakların avantajlarından biri de misafir ağırlamayı, 
sosyalleşmeyi ve sohbeti dört duvar arasına sıkıştırmadan mutfağı 
evinizin merkezine almaktır. Açık mutfakların salonla mutfak 
arasındaki koridor ya da geçiş alanını da evin aktif kullanım 
bölgesine sokarak yer tasarrufu sağladığını unutmamak gerekiyor. 
Bu yüzden özellikle metrekare alanı küçük evlerde tercih sebebi 
olabiliyor. İyi bir planlamayla mutfak sürekli bir yaşam alanı haline 
gelebilir. Dikkatle seçilmiş ankastre ürünler, kapak renkleri ve 
modül tasarımları küçük evleri daha da konforlu yapmaya ve açık 
mutfakların tasarıma katkıda bulunmasına yardımcı olur.

Loft dairelerde malzeme seçimi yaparken nelere 
dikkat edilmeli?
Loft daireler genelde endüstriyel ve modern tarzda tasarım 
anlayışıyla dekore edilmelidir. Mekânı bölen duvarların yerine daha 

şeffaf bölücüler mekânın açık tasarımını vurgulamada 
yardımcı olabilirler. Oturma alanlarında büyük L tipi 
rahat kanepeler ve koltuğunuzla uyumlu modern bir 
sehpa, tasarımınızı tamamlayan parçalardan olacaktır. 
Bu parçalara eşlik eden aynı tarzda televizyon ünitesi 
ile şık bir oturma alanı oluşturabilirsiniz. Zeminde 
kullanacağınız brüt beton veya parke kaplamalar, dairenin 
minimal dokusuna uyum sağlayacaktır. Mümkün olduğu 
kadar indirekt yapacağınız aydınlatmalarla mekânın 
tavan yüksekliğini ön plana çıkartabilirsiniz. Duvarlarda 
tuğla, kaba sıva ve farklı renk boya tercihleriyle loft tarzını 
destekleyebilirsiniz. Asma kata çıkan şeffaf ve çelik 
konstrüksiyon bir merdiven, mekânın algısını tamamen 
değiştirebilir. Genel mekânın aksine yatak odasında 
kullanacağınız yalın ve pastel renkler asma kata farklı 
bir hava kazandırırken size huzurlu bir dinlenme ortamı 
sağlayacaktır. 
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Loft dairelerin endüstriyel tarzının 
yanı sıra cezbedici özelliklerinden 
biri de mekân bünyesinde dikey 
olarak dekorasyon yapabilme ve 

genișleyebilme imkânı vermeleridir.

giriş kattaki yaşam alanını atölye olarak da kullandıklarından 
asma katlar daha çok dinlenme amaçlı özel alanlar olarak tercih 
edilmektedir. Tavan yüksekliğinin müsaade ettiği ölçüde merdivenle 
çıkılan asma katlar, tesisatlarında kolay işlenebilir olması ve 
endüstriyel görsellikleriyle loft dairelerin şeffaf tasarımlarını ön 
plana çıkartmaktadır. Yatak odasının mahremiyetini korumak, bu 
alanı kafanızı dinlemek ve rahatlamak için kullanmak istiyor ancak 
odayı eşya kalabalığı ile sıkıştırmak istemiyorsanız asma kat tam da 
bu amaçla eklenmesi gereken bir yaşam alanı haline geliyor. 

Loft dairelerde vurgu nereye yapılmalı? Akustik ve 
aydınlatmayı nasıl yapıyorsunuz?  
Loft dairelerin endüstriyel tarzının yanı sıra cezbedici özelliklerinden 
biri de mekân bünyesinde dikey olarak dekorasyon yapabilme ve 
genişleyebilme imkânı vermeleridir. Dairelerde, çıplak kolon ve 
kirişlere ek olarak açıktaki tesisat boruları ve büyük havalandırma 
boruları da görmek mümkündür. Ahşap, brüt beton ve kendini 
büyük pencereler olarak gösteren camlar, loft daireleri oluşturan 
karakteristik malzemeler olarak ön plana çıkmaktadırlar. Yapının 
doğal dokusunu bozmadan bu unsurları koruyarak tasarımla 
bütünleştirmek, atmosferin vurgusunu daha da çok arttırmaktadır. 
Burada asıl amaç açık alan hissini öncelik olarak tutmaktır. Açık 
planlanması ile ön planda olan bu dairelerde akustik büyük bir 
sorundur. Bu problemi önlemenin en iyi yolu, ses emici özelliği olan 
tekstil tipi malzemeleri tercih etmektir. Kalın kumaşlar ile döşemeli 
ahşap mobilyalar, kanepenin üzerine seçeceğiniz bir battaniye, 
zeminde kullanacağınız parça halılar iç mekânın akustik problemini 
çözmenize yardımcı olacaktır. Merkezi sanayi bölgelerindeki ticari 
binalar savaş sonrası yıllarda konutlara dönüştürülmüştür. Hard loft 
diye tabir ettiğimiz bu tarz daha önce başka amaçlarda kullanıldığı 
anlamına gelir. Öte yandan son yirmi yıl içinde, loft yaşam tarzını, 
görünüşünü ve ruhunu canlandırmak için inşa edilen konutlar 
soft loft olarak bilinir. Hard loftlarda doğal aydınlatma sorun teşkil 
etmez ancak loft tarzı yansıtmayı amaçlayan loft-like iç mekânlarda 
açık alan hissini vurgulamak ve ışığın doğal akışını sağlamak için 
aydınlatmalar dikkatli bir şekilde konumlandırılmalıdır. Köşelere 
koyulan duvar aplikleri; mekânın sınırlarının aydınlatılması ve daha 
yüksek algılanmasına yardımcı olacaktır.      

Açık mutfak tasarımları küçük evler içinde uygun 
mudur? Efektif sonuçlar elde edebilmek adına neler 
yapılabilir?
Türkiye’de yemek yapma ve yemek kültürünün daha yerleşik 
olmasından dolayı ev sahipleri kimi zaman oturma odasından çok 
mutfağa özen gösterip evin bu alanının daha sosyal ve ferah olmasını 
istiyor. Açık mutfaklar hareket alanlarının daha ferah olması 
nedeniyle günümüzde tercih sebebi olarak ön plana çıkmaktadır. 
Bu tarz mutfakların avantajlarından biri de misafir ağırlamayı, 
sosyalleşmeyi ve sohbeti dört duvar arasına sıkıştırmadan mutfağı 
evinizin merkezine almaktır. Açık mutfakların salonla mutfak 
arasındaki koridor ya da geçiş alanını da evin aktif kullanım 
bölgesine sokarak yer tasarrufu sağladığını unutmamak gerekiyor. 
Bu yüzden özellikle metrekare alanı küçük evlerde tercih sebebi 
olabiliyor. İyi bir planlamayla mutfak sürekli bir yaşam alanı haline 
gelebilir. Dikkatle seçilmiş ankastre ürünler, kapak renkleri ve 
modül tasarımları küçük evleri daha da konforlu yapmaya ve açık 
mutfakların tasarıma katkıda bulunmasına yardımcı olur.

Loft dairelerde malzeme seçimi yaparken nelere 
dikkat edilmeli?
Loft daireler genelde endüstriyel ve modern tarzda tasarım 
anlayışıyla dekore edilmelidir. Mekânı bölen duvarların yerine daha 

şeffaf bölücüler mekânın açık tasarımını vurgulamada 
yardımcı olabilirler. Oturma alanlarında büyük L tipi 
rahat kanepeler ve koltuğunuzla uyumlu modern bir 
sehpa, tasarımınızı tamamlayan parçalardan olacaktır. 
Bu parçalara eşlik eden aynı tarzda televizyon ünitesi 
ile şık bir oturma alanı oluşturabilirsiniz. Zeminde 
kullanacağınız brüt beton veya parke kaplamalar, dairenin 
minimal dokusuna uyum sağlayacaktır. Mümkün olduğu 
kadar indirekt yapacağınız aydınlatmalarla mekânın 
tavan yüksekliğini ön plana çıkartabilirsiniz. Duvarlarda 
tuğla, kaba sıva ve farklı renk boya tercihleriyle loft tarzını 
destekleyebilirsiniz. Asma kata çıkan şeffaf ve çelik 
konstrüksiyon bir merdiven, mekânın algısını tamamen 
değiştirebilir. Genel mekânın aksine yatak odasında 
kullanacağınız yalın ve pastel renkler asma kata farklı 
bir hava kazandırırken size huzurlu bir dinlenme ortamı 
sağlayacaktır. 



ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Sanata olan ilginiz ne zaman 
başladı?
NED, profesyonel olarak bir iç mimar, tasarımcı 
ve aynı zamanda çağdaş sanatçıdır. Şu anda 
yirmi dört yaşındayım ve tüm enerjimi; 
özgün fikirlerimi hayata geçirmek, insanların 

duygularına ve hislerine dokunmak için kullanıyorum. İnsan 
ve toplum için her şeyi tasarlamak ve gerçeğe dönüştürmek 
benim hayat amacım diyebilirim. Şu anda kendi ikonik imzam 
haline gelen katmanlı sanat eserlerim üzerinde çalışıyorum. Her 
biri kendine ait bir fikri “aşk, çağdaş dünya ve lüks yaşam stili” 
olarak içinde barındırıyor. El becerim ve boyutsal algım, çok 
küçük yaşlardan beri hayatımda ön plandaydı. Bir tasarımcı 

ve Hacettepe Üniversitesi ekolünden gelen bir iç mimar olarak 
onlarca yaşam alanı ve mimari ölçekte alan tasarımı yaptım. 
Daha sonra birçok disiplini bir araya getirmek istediğimde, 
renk, boyut ve estetik benim için daha baskın olan duygularımı 
da ön plana çıkarttı. Bu da kendimi en doğal ve şeffaf şekilde 
yansıtabileceğim eserlerim ile beni tanımanıza neden oldu. 

Artworks by NED markanız ile nasıl tasarımlar 
ortaya çıkarıyorsunuz? Çağdaş sanata, 3D sanata 
yönelme fikri ne zaman oluştu? 
Artworks by NED, özgün bir stil ve enerjidir. Sanatsal ifadenin 
sınırlarını zorlamak adına her alanda iz bırakmayı hedefleyen 
bir tasarımcıyı temsil eder. Benzersiz şekillere benzeyen üç 
boyutlu heykelsi birçok parçanın bir araya getirdiği figürlere 

Ö
Tasarımcı ve çağdaș sanatçı Nevzat Erkmen Dönmez, Artworks by NED 
markasıyla tasarımlarında harmanladığı klasik ve modern çizgileri, estetik 
zenginliğiyle olușturduğu sanat eserlerini MAG Okurlarıyla paylașıyor…

Klasik ve Modern Çizgilerin 
İhtişamlı Enerjisi

dekorasyon

NEVZAT ERKMEN DÖNMEZ
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NED; yașadığı her anı, sanatı için 
kullanıyor diyebilirim. Sürekli pozitif ve 

enerji doluyum. Așk, eğlence ve ihtișam 
tam olarak benim ruhumu temsil ediyor.

www.artworksbyned.com

ve fikirlere sahip çalışmalar ile tanınmaktadır. Buradaki üç 
boyutlu her katman bizim için yaşamı ve zamanı temsil 
eder. İnsan katman katman işlenerek kendini var eder ve 
kendi nirvanasına ulaşır. Bu renkler ve parçalar, kimi zaman 
duygularımızı kimi zaman da acılarımızı temsil eder. Bu nedenle 
her katman kendine ait bir ruhu barındıran bir tuvaldir benim 
için. Tasarımlarımı Türkiye’nin birçok noktasında görebilirsiniz. 
Sürekli olarak iş birliği içerisinde olduğumuz MEL Interiors 
Emirgan şubesini ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Boğaz 
manzarası ile eserlerimin keyfine varabilirsiniz.

Çalışma tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Esinlendiğiniz 
akımlar, esin kaynaklarınız var mı? İşlediğiniz 
konular neler?
NED; yaşadığı her anı, sanatı için kullanıyor diyebilirim. Sürekli 
pozitif ve enerji doluyum. Aşk, eğlence ve ihtişam tam olarak 
benim ruhumu temsil ediyor, buna kısaca #NEDVibesOnly 
diyorum. Düşüncelerim ve duygularım, direkt renklere ve 
figürlere dönüşüyor. Bir hikâyeyi değil, gerçekleri yansıtıyor. 
Hızla büyük bir kitleye ulaşan eserlerimin bu nedenle çok 
dikkat çektiğine inanıyorum. O yüzden hiçbir anımı “çalışmak” 
olarak nitelendirmiyorum; NED sadece eğleniyor ve kendi 
hislerini sizlere yansıtıyor. Tarihi figürleri, popüler kültürün 
yarattığı ifadelerle ele alıyorum. Çağdaş sanat akımları, Rönesans 
klasikleri ve antik eserler kesinlikle üzerinde yeni fikirler 
yaratmaya çalıştığım başlıklar diyebilirim. 

Kendinizi yakın hissettiğiniz kültürün, 
çalışmalarınıza yansıdığını düşünüyor musunuz?
Kendimi modern dünyayla çok barışık bir karakter olarak 
görüyorum. Bu nedenle kapitalist hızlı tüketim alışkanlıkları, 
dünya trendleri ve sosyal medya gibi hayatımızda sürekli 
değişime uğrayan birçok noktaya Y ile Z kuşağı arasında bir 
birey olarak çok hızlı adapte olabiliyorum. Sanat, müzik ve 
moda gibi sektörlerde olan birçok yeniliği tam olarak bizler 
üstleniyoruz. Şu anda deyim yerindeyse “sanat üretmek” adına, 
izleyicilerimin estetik zevklerini doyurmak için en verimli 
dönemimdeyim. Buna eğlence dünyası, hızlı bir aşk hayatı ve 
sanatıma değer veren kişilerin etkisi gerçekten büyük. Seçkin 
bir NED ailesi yaratmaya çalışıyorum. İlk eserlerimden beri 
bana destek veren birçok milyarder ve milyoner koleksiyonerim, 
sanatıma ve markama en büyük desteği veren kişilerdir. Onlar 
“NED Culture” fikrine benim kadar inananlar! 

Gelecek hedeflerinizde ve planlarınızda neler 
yer alıyor?
Şu anda projelerim arasında ilk olarak heykeller ve farklı 
duyularımıza da dokunacak sanat çalışmaları bulunuyor. 
NED fikrini ve kültürünü sizlere her şekilde hissettirmek 
istiyorum: Dünyanın her yerinde tanınmayı başaran 
katmanlı sanat eserleri ile, kendine ait ritimleri ve melodileri 
olan müzikler ile, benzersiz renklere ve dokulara sahip 
moda parçaları ile, dijital dünyamız ile bağlantı kuracak 
sanal tasarımlar ile... Her gün sanatımı ve tasarımlarımı 
desteklemek adına ruhumu besliyorum, bir gün bir şehrin 
sembolü, bir kültürün ve bir akımın öncüsü olmak isterim. 

artworksbyned



ücü ve asaleti sembolize eden detayların bir araya 
gelerek oluşturduğu ahenk ile müşterimizin hayalindeki 
yaşam ve konfor alanını gerçeğe dönüştürdük. Kaslı ve 
karakteristik çizgileriyle tavan tasarımı tüm mekânı 
dolaşarak endüstriyel havaya hâkim olurken, doksan 
metrekareye yayılan mikro beton zemin yumuşaklığı, 

G
Yüksek Mimar Furkan Gedik, ekibiyle beraber Dark Concept adıyla 

tasarladığı mekânın, gücü ve asaleti sembolize eden detaylarını, estetik 
unsurlarla harmanlanan karakteristik çizgileri ve dairenin kimliğini olușturan 

tasarım inceliklerini MAG Okurları için anlatıyor... 

Furkan Gedik Mimarlık
Siyahın Hâkimiyeti

dekorasyon

FURKAN GEDİK

yükseltilmiş çift döşemede Macar görünümlü masif 
parke ile algı bütünlüğünü sağlıyor. 3+1 standart Maslak 
1453 dairesinin sınırlarının bütünüyle kaldırılıp açık bir 
penthouse’a dönüşümü, kullanıcıya birçok sosyal alan 
sağlarken, her sahnenin ayrı bir hikâye ve ruhu olması, 
kullanımda geçen sürenin kalitesini ve konforunu arttırıyor.
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Projenin fonksiyonel ve estetik olarak detaylarını 
incelediğimizde ise; giriş alanında gizli vestiyer ve teknik oda 
yer alırken, dairenin içerisine ilerlediğimizde açık mutfak, 
sekiz kişilik bar konseptli yeme içme alanı ve kahve barı, 
karşısında üç yönlü oturma elemanı, televizyon ve oyun 
köşesi bulunuyor. Dairemizin merkezinde bulunan geniş 
koridor, hobi alanı olarak kullanılırken mutfak ve giyinme 
odasının arasında kalan alan, içerisinde yarı saydam 
camlarla çevrili modern bir banyo barındırıyor. Banyo 
dışında yer alan Antonio Lupi imzalı lavabo alanı günlük 
kullanımda kolaylık sağlarken, London-Art posterler ile 
tasarlanan tuvalet ve duş alanı farklı deneyimler sunan 
atmosfere sahip. Dairemizin arka bölümünde bulunan 
alan ise; sürgülü paravan ile kapalı hale gelebilen giyinme 
odası ve yatakla özel bir yaşam alanı sunuyor. Dark 
Concept adını verdiğimiz bu tasarımda siyahın tonları 
hâkimiyetini korurken kırmızı ve mavi detaylar canlılığı 
sağlıyor. Modernize edilmiş sanatsal dokunuşlar ise dairenin 
kimliğini oluşturuyor. 



İç mekânların yüksek akustik tasarım ve mimari ihtiyaçlarına cevap veren, 
birçok ülkeye ürünlerinin ihracatını gerçekleștiren Aktav Akustik’in 

İç Anadolu Bölge Müdürü Buket Çetinkaya; firmanın geçmișinden 
bahsederek ürün çeșitliliklerini, kullanılan malzemeleri ve 

hedefl erini aktarıyor...

Mekânlarda Akustik Ürünler

Aktav Akustik

BUKET ÇETİNKAYA

dekorasyon
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Hacim içi akustiği sağlayan ürünlerimiz 
gürültünün, kalabalığın ve sesin 

yüksek olduğu hemen hemen her 
yerde ihtiyaç halini almıștır. 

endinizden bahsederek Aktav Akustik’i 
tanıtır mısınız? Kuruluş öyküsü nedir?
Aktav Akustik; Parmephon markasıyla günümüz iç 
mekânlarının yüksek akustik tasarım, performans 
ve mimari tasarım ihtiyacına yönelik olarak 2003 
yılında, Adana’da bulunan doksan bin metrekare 

içindeki on beş bin metrekare kapalı alanda, başlangıçta 
sadece asma tavan üreterek macerasına başladı. Daha sonraları 
dekoratif duvar ve yüzer tavan panellerinin üretimiyle, özellikle 
dünyada altmıştan fazla ülkeye ihracat yaparak, markamız 
olan Parmephon’un dünya çapında bilinen bir marka haline 
gelmesini sağladı. 

Kendimden bahsedecek olursam; Aktav Akustik için uzun yıllar 
boyunca, gerek AR-GE gerekse pazar faaliyetlerinde olmak üzere 
farklı lokasyonlarda ve departmanlarda hizmette bulundum. 
Şu anda ise açılışını yapmış olduğumuz İç Anadolu Bölge 
Müdürlüğümüzde İç Anadolu Bölge Müdürü olarak firmamızı 
temsil etmekteyim.

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor?
Aktav Akustik; Parmephon markasıyla, kumaş veya cam tülü 
kaplı olmak üzere, modüler asma tavan panelleri, dekoratif 
yüzer tavan panelleri, dekoratif duvar panelleri, Yolpan gürültü 
bariyerleri, akustik tablolar ve endüstriyel akustik yüzer tavan 
panelleri üretmektedir.

Akustik ürünler oluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
2003 yılında, inşaat sektöründe pazardaki akustik panel 
eksikliğinin fark edilmesi ve ülkemizde sadece ithal ürünlerin 
mevcut olması üzerine, Türkiye’nin ilk akustik panel firması 
olan Aktav Akustik’in kurulma kararı alındı. Yurt içi pazarında 
talep edilen her akustik panel Parmephon’dan önce ithal 
ediliyordu, şu an ise dünyanın her bölgesine ihraç ediyoruz. 
Yapılan yatırımlarla, yerli ve millî üretime sahip ilk profesyonel 
akustik panel üreticisi olmanın vermiş olduğu haklı gururu 
yaşamaktayız.

Ürünlerinize akustik özelliği nasıl 
kazandırıyorsunuz? Kullandığınız malzemeler 
neler?
Ürünlerimizin hammaddesini cam yünü oluşturmaktadır. Elli 
ila doksan beş dansite aralığında 0.85 NRC ses yutum oranına 
sahip olacak şekilde sertifikasyon değerlerini sağlayan forma 
getirmekteyiz. Proje bazlı üretimler gerçekleştirdiğimiz için, bu 
aşamadan sonraki prosesler projelerde istenen detaylara göre 
ilerlemektedir.

Ürünlerinizin kullanım alanları nereler?
Hacim içi akustiği sağlayan ürünlerimiz çok geniş bir kullanım 
alanına sahiptir. Gürültünün, kalabalığın ve sesin yüksek olduğu 
hemen hemen her yerde ihtiyaç halini almıştır. Ses yutum 
özelliğinin yanı sıra dekoratif ürünler olması da tercih sebebidir. 
Sınırlandırma yapmak istemiyoruz fakat başlıca birkaç kullanım 
alanından bahsetmek gerekirse; kongre merkezleri, konferans 
salonları, sinema salonları, eğitim kurumları, çok amaçlı salonlar 
vb. şeklinde belirtebiliriz.

AR-GE çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Güçlü bir AR-GE ekibimiz var. Ürün gelişiminde, modellemede 
ve yenilikleri takip ederek ürün gamında ve performansında 
etkili olacak çalışmalar yapmaktayız. Bunların yanı sıra 

K

Ankara’da bir vakıf üniversitesiyle beraber, hacim içi akustiği 
sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla 
laboratuvar kurma aşamasındayız.

Kısa ve uzun vadede neler hedefliyorsunuz?
Aktav Akustik olarak kısa vadeli hedeflerimiz arasında; 
firma ve şahısları, akustik ürünlerin önemi ve amaca yönelik 
kullanımı konusunda bilinçlendirmek yer almaktadır. Aktav 
Akustik, Parmephon markası ile dünya genelinde altmıştan 
fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Yalnızca 2022’de 
Rusya, Belarus ve Kanada gibi ülkelere vermiş olduğumuz 
distribütörlüklerimiz bulunuyor. 

Uzun vadeli hedeflerimiz arasında, ihracat oranımızı 
artıracak bu girişimlerin sayısını çoğaltarak, dünya pazarında 
Parmephon markasını birinci sıraya taşımak yer almaktadır. 
Tüm ekibimiz ve çalışanlarımız olarak bu amaca yönelik 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 



Cosentino’dan 
İki Yeni Seri
Eylül ayı itibarıyla dünya 
lansmanına başladıkları serileri için 
Türkiye genelinde davetler veren 
Cosentino, Ankara HiltonSA’da; 
tasarımcı, mimar, iç mimar ve 
uygulayıcı çözüm ortaklarına 
etkileyici bir organizasyonla yeni 
ürünlerini sundu. 
Cosentino’nun dünya trendlerini belirleyen; ödüllü uluslararası 
tasarımcı Nina Magon ve Cosentino ürün geliştirme ekibinin 
iş birliğiyle hayat bulan “Onirika” serisi ile zengin renklere 
ve derin dokulara sahip yüzey özellikleriyle zanaatkârların 
yüzyıllar boyunca mükemmelleştirdiği stucco tekniğine 
Dekton ile teknolojik bir yorum katan Kraftizen serisinin 
tanıtımı Ankara Bölge Müdürü Mimar Seda Pişkin Ezer ve 
ekibinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  

davet

İSMET TEKELİ BERNA TANVERDİ RAȘEN ȘEMSA ARI

JALE FUNDA BERKSOY HİCRAN TORPİL

SEDA PİȘKİN EZER
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FERAY ȘAHİNGÖZBATUHAN GÜNEȘ HAKAN FİDAN ECE-SERKAN GÜLEÇ

İki yeni serinin 
tanıtıldığı etkinlik; 
tasarımcı, iç 
mimar, mimarlar 
ve cemiyetin 
önemli isimlerini 
bulușturdu.

NİL GÜMÜȘBOĞA, ALEYNA ÖZAYDINPINAR GÜNSEVENONUR ZÖNDÜR DİDEM İNANLI



Alesta Home’un yöneticilerinden İç Mimar Ezra Yazıcı mesleğinin yanında 
soyut tablolar olușturarak sanat galerilerinde sergiler açıyor. Yazıcı; 
MAG Okurlarına Binsesin villa projesinden, firma politikalarından ve 

uluslararası iș birliklerinden bahsediyor...

Estetik Fonksiyon

Ezra Yazıcı

dekorasyon

EZRA YAZICI
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endinizden kısaca bahseder 
misiniz? 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi İç Mimarlık bölümü 
mezunuyum. Lisansüstü eğitimimi 
Milano Domus Academy’de 

tamamladım. Roma’da Massimiliano Fuksas’ın 
ofisinde stajyerlik yaptım. İstanbul’da farklı ofislerde 
iş deneyimi edinip, Ankara’da aile şirketim Alesta 
Home’da projelerime devam ediyorum. 

Alesta Home markası ve Ezra Yazıcı 
Interior Design Studio hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Ezra Yazıcı Interior Design Studio bir iç tasarım 
stüdyosu. İçerisinde in house projeler ve art house 
işler bulunuyor. Ekibimle birlikte, sıfırdan iç mimari 
proje alıp, tasarlayıp, üretiyoruz. Ayrıca soyut tablolar 
yapıyorum. Hacettepe Üniversitesinde ikinci ana dal 
olarak Grafik Tasarım yüksek lisans eğitimi alıyorum. 
Fotoğraf çekmeyi ve düzenlemeyi, güzel, estetik olan 
her şeyle ilgilenmeyi seviyorum.

Alesta Home ise babam Fuat Yazıcı’nın 1990 yılında 
Ankara’da faaliyete geçirdiği perakende ev tekstili ve 
dekorasyon mağaza markamız. Aile şirketimiz olan 
Alesta Home markasını; babam Fuat Yazıcı, satış 
ve marka müdürü olarak abim Emre Yazıcı, dijital 
pazarlama ve e-ticaret sorumlumuz olarak kardeşim 
ve ben yönetiyoruz. 

K



dekorasyon

Yaklaşık yirmi ila yirmi beş çalışanımız ve iki mağazamız 
bulunuyor. Ayrıca üretim yaptığımız bir atölyemiz, ürünlerin 
stoklandığı depolarımız mevcut. İçeriğinde bir iç yapının 
tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir ürün gamı var: Perde, halı, 
duvar kağıdı, parke, aksesuar vs. Genellikle Casamance Paris, 
Delius Almanya, Newmor İngiltere, Edmund Bell İngiltere gibi 
Avrupa’nın en iyi markalarıyla çalışıyoruz.

Binsesin villa projesinin yapım aşama süreci nasıl 
geçti?
Binsesin villa projesi, müşterimin beni referansla bulmasıyla 
başladı. Yüz yüze görüşmeden sonra, portfolyomu sundum ve 
beğenilerini kazandım. Elektriğimiz tuttu diyelim. Proje yirmi 
yıllık bir villa, içini tamamen yıkıp dört duvar kalacak şekilde 
bıraktık ve müşterimle birlikte ihtiyaçlarına yönelik bir proje 
tasarladık. Vizyonumu ve teknolojik birikimimi ekleyerek ortaya 
modern, sade, gustosu olan, kendine has tarzı olan bir yaşam 
alanı çıktı. 

Çalışma hayatınızda olmazsa olmaz dedikleriniz 
neler?
Keskin sınırlarım yok. Etrafımdaki insanlardan fikir alırım, 
pratik çözümleri severim. Disiplin ve saygı olmazsa olmaz. 
Şantiyemde herkes kendi iş alanını bilir ve temiz tutar. Sert 
bir tutumum olduğunu söylüyorlar; erk anlayışlı piyasada, 
kadın liderler olarak organizasyonu sağlamak, toplumun her 
kademesinden kişiyle sürekli irtibatta olmak, evet beni biraz sert 
mizaçlı yapmış olabilir. Bu durumdan memnunum. İşini düzgün 
yapan insanlara karşı bu sert tutum zamanla yumuşar.

Projelerinizde uluslararası markalarla iş 
birlikleriniz mevcut, bunlardan bahseder misiniz?
Projelerimde genel olarak kullanmayı çok sevdiğim markalarla 
çalışıyorum. Philips Hue mesela, renkli ambiyansları yaratmakta 
bana çok çeşitli ürünler sunuyor. Kumaş üreticisi Telamor, 

çalışmayı en çok sevdiklerimden. Koleksiyonuna hayranım. 
Palazzo ise döşemelik kumaşlarımın mimarı, genel olarak 
ithal geliyor ve tam istediğim kalitede bulabiliyorum. Perde ve 
panjur motorlarında kesinlikle bu piyasadaki en iyi marka olan 
Somfy Fransa ile çalışıyorum. Zaten tüm ürünler Alesta Home 
firmamızda mevcut olduğu için, organizasyonu çok rahat oluyor.

Gelecek hedefleriniz neler? Gündelik hayatınız ve 
genel olarak yaşantınızdan bahseder misiniz?
Geleceği düşünerek yaşamam, günlük ve haftalık planlarımı 
yaparak işlerimi organize ediyorum. Uzun süre boyunca aynı 
mekânda kalamıyorum, hareketli bir yaşantım var. Seyahat 
etmeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyorum. Sanat galerisi gezerim, 
doğa ve orman bana göre değil. Şehir hayatını seviyorum, birkaç 
metropolde yaşayıp deneyimledikten sonra Ankara bana 
huzur getirdi. Ailem ve arkadaşlarımla kaliteli vakit geçirmeyi 
seviyorum.

En sevdiğiniz tasarımcı kim?
Tabii ki Karim Rashid. İlginç bir tanışma hikâyemiz var. Okuldaki 
ilk derste bir yapı seçip onu en sevdiğimiz tasarımcının evine 
dönüştürme projemiz vardı. Bende Karim’i seçip Simeon Kalfa’nın 
Ortaköy’deki bodrum katında ona ait bir ev tasarlayıp maketini 
yapmıştım. O yıl Karim İstanbul’a geldi ve tanıştık 2007 yılından 
beri keyifli bir dostluğumuz var.  

Ekibimle birlikte, sıfırdan iç mimari 
proje alıp, tasarlayıp, üretiyoruz. 
Ayrıca soyut tablolar yapıyorum.
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çalışmayı en çok sevdiklerimden. Koleksiyonuna hayranım. 
Palazzo ise döşemelik kumaşlarımın mimarı, genel olarak 
ithal geliyor ve tam istediğim kalitede bulabiliyorum. Perde ve 
panjur motorlarında kesinlikle bu piyasadaki en iyi marka olan 
Somfy Fransa ile çalışıyorum. Zaten tüm ürünler Alesta Home 
firmamızda mevcut olduğu için, organizasyonu çok rahat oluyor.

Gelecek hedefleriniz neler? Gündelik hayatınız ve 
genel olarak yaşantınızdan bahseder misiniz?
Geleceği düşünerek yaşamam, günlük ve haftalık planlarımı 
yaparak işlerimi organize ediyorum. Uzun süre boyunca aynı 
mekânda kalamıyorum, hareketli bir yaşantım var. Seyahat 
etmeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyorum. Sanat galerisi gezerim, 
doğa ve orman bana göre değil. Şehir hayatını seviyorum, birkaç 
metropolde yaşayıp deneyimledikten sonra Ankara bana 
huzur getirdi. Ailem ve arkadaşlarımla kaliteli vakit geçirmeyi 
seviyorum.

En sevdiğiniz tasarımcı kim?
Tabii ki Karim Rashid. İlginç bir tanışma hikâyemiz var. Okuldaki 
ilk derste bir yapı seçip onu en sevdiğimiz tasarımcının evine 
dönüştürme projemiz vardı. Bende Karim’i seçip Simeon Kalfa’nın 
Ortaköy’deki bodrum katında ona ait bir ev tasarlayıp maketini 
yapmıştım. O yıl Karim İstanbul’a geldi ve tanıştık 2007 yılından 
beri keyifli bir dostluğumuz var.  

Ekibimle birlikte, sıfırdan iç mimari 
proje alıp, tasarlayıp, üretiyoruz. 
Ayrıca soyut tablolar yapıyorum.



Serhan İlçe, kendi ismiyle kurduğu firmasında benimsediği görev ve 
sorumluluklarını, müșterinin isteğine göre șekillenen ürünlerinin yapım 

așamalarını ve gelecek hedefl erini MAG Okurlarına aktarıyor…

El İşçiliği ve Emek

Serhan İlçe Ferforje

dekorasyon

SERHAN İLÇE
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İșimizi en iyi șekilde ve kendimizi en 
güzel șekilde geliștirerek sektörde 

geldiğimiz noktayı koruyabilmek bizim 
için en büyük bașarıdır.

üşterilerinize karşı benimsediğiniz 
görev ve sorumluluklarınız neler?
Müşterilerimize karşı kaliteli ürün sunmak, 
zamanında işlerini teslim edebilmek, 
beklentilerine fazlasıyla cevap verebilmek bizim 
için en büyük görev ve sorumlulukların başında 
gelmektedir.

Bir siparişi hazırlarken hangi adımları takip 
ediyorsunuz?
Öncelikle malzemelerimizin tamamını yeni hammadde demirden 
kullandığımızı söylemek isterim. Hurda demir kullanmıyoruz. 
Buna bağlı olarak kullanılan motifler müşterinin istek ve 
arzusuna göre elde bükülerek imalatı boyaya hazırlanıyor. 
Galvaniz kaplama ve statik boyadan sonra imalatımız montaja 
hazır duruma geliyor.

Müşterinizin talep ettiği ferforje motifini nasıl 
hazırlıyorsunuz?
El işçiliği ile tamamını elde bükerek imalatlarımızı yapıyoruz.

Çalışmalarınızda teknolojiden faydalandığınız 
noktalar neler? 
İmalatlarımız el işçiliğine dayalı olduğu için teknoloji ile çok fazla 
makina işlemi yapamıyoruz.

Demir fiyatlarındaki son durum ve ülke 
ekonomisi sizi nasıl etkiliyor? Bu konuda neler 
söyleyebilirsiniz?
Pandemi sonrası başlayan ekonomik daralma sebebi ile artan 
maliyetler özellikle bizim gibi faaliyet gösteren, üretime dayalı 
sektörleri zorlamaya başladı. Her gün artan maliyetler karşısında 
müşterilerimize fiyat verirken zorlanmaya başladık. Bu durum, 
bizim gibi üreticileri uzun vadede çok zorluyor.

Ferforje işlerinde neden Serhan İlçe tercih edilmeli?
Biz butik çalışan bir firmayız. Amacımız para kazanmaktan 
ziyade insan kazanmak olduğu için önceliğimiz, sunduğumuz 
ürün ve hizmet kalitesi ile insanları memnun edebilmek. Bu 
doğrultuda faaliyetlerimizi ilerletiyoruz. Kâr amacını ikinci 
planda tuttuğumuz için önceliğimiz, yaptığımız işleri insanlara 
sevdirebilmek. Bu, bizi seçmelerinde en büyük avantaj olmalıdır.

Gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz?
İşimizi en iyi şekilde, kendimizi en güzel şekilde geliştirerek 
sektörde geldiğimiz noktayı koruyabilmek bizim için en büyük 
başarıdır.  

M

Tel: +90 533 467 41 42  •  +90 312 395 44 42
32. Sokak 12/F Ostim,  Ankara, TURKEY  -  www.serhanilce.com.tr  -  info@serhanilce.com

serhanilceferforje



Kullanılabilir 
Eserler
Sanat eserlerini tasarımlarla 
harmanlayarak, aradaki sınırları 
kaldıran “Kullanılabilir Sanat” 
sergisi, Artgalerim Karaköy’de 
kapılarını açtı.

On iki sanatçının eserinden oluşan “Kullanılabilir Sanat” sergisi, 
Artgalerim ve Box&Boxes iş birliği ile açılarak sanatseverlerle 
buluştu. Çağdaş tasarım anlayışıyla sanat eserlerini birleştirerek 
yeni jenerasyon bir bakış açısını ortaya koyan eserlerin yer aldığı 
sergiye tasarımcılar, iş insanları ve birçok davetli katıldı. Sanatın 
zanaat ile buluştuğu zarif tasarımlar katılımcılar tarafından 
oldukça ilgi gördü. 

davet

EREN USTA, ESRA MERAL, OZAN EKȘİ, ÖZLEM ALICI, GONCA KOPUZ, EMEL KARAKOZAK, 
ÇETİN PİRECİ, NAZAN PAMUK, CENGİZ YATAĞAN, MEHMET USTA

OZAN EKȘİ, ÇETİN PİRECİ
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Profesyonel ekibimizce verdiğimiz dijital pazarlama, web tasarımı, sosyal medya yönetimi gibi 
birçok hizmetle marka değeriniz ve bilinirliğiniz artar; müşteri sayınız yükselişe geçer.

MAG Digital, markanıza güvenirlik katar.

Markanızın
Büyüme Yolculuğunda

Yanınızdayız!

www.magmedya.com.trmagdijitalmagdijital



Mobilyalarınızda kullanacağınız 
kahverengi ve turuncu tonlarının 
muhteșem uyumuyla sonbaharı 

evinizde hissedin...

Kasım 
Renkleri

MUDO CONCEPT
Koltuk 37.415  

YOI DESIGN
Yastık

GULECDECOR-
VITELLI

Tabak 355  

T
E

P
E

 H
O

M
E

MUDO CONCEPT
Sandalye 4.316  

MUDO CONCEPT
Koltuk 25.719  

ENNE
Masa

MUDO CONCEPT
Masa 9.463  

dekorasyon

170 magdergi.com.tr170



TEPE HOME
Konsol 14.250  

GULECDECOR-
VITELLI

Tabak 355  

MUDO CONCEPT
Bar Dolabı 15.894  

ENNE
Berjer

ENNE
Duvar Ünitesi

FUGA MOBİLYA
Sehpa

KUTA HOME
Berjer

ENNE
Koltuk

KUTA HOME
Sandalye
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Çevremizde bolca toprak 
renklerini görmeye bașladığımız bu 
mevsimde; turuncu, kahverengi, 

sarı ve kiremit tonlarındaki ürünlerle 
sonbaharı evinize tașıyın.

Mevsimin 
Huzuru
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YARGICI
Halı 7.999  

YARGICI
Kızak 6.999  
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Dıșarısının soğuduğu șu 
günlerde, yașam alanlarınızda 

kullanacağınız kahverengi ve turuncu 
tonlarıyla yuvanızda daha sıcak 

hissedeceksiniz.

Sonbaharın 
Rengi

BEYMEN
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I
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BEYMEN-ESMA DEREBOY
Kupa 529  BEYMEN-LUCKY ART

Vazo 1.664  

BEYMEN-MISSONI HOME
Yastık 3.749  

B
E

Y
M

E
N

Se
h

p
a 

10
.2

5
0

 
 

Y
O

I 
D

E
SI

G
N

M
as

a 
La

m
b

as
ı 2

24
 

 

FUGA MOBİLYA
Mini Koltuk

FUGA MOBİLYA
Mumluk

MUDO CONCEPT
Saat 388  

ENNE
Dresuar



Vitrinde 
Canlı Manken 
Sürprizi
Homm Days, İstanbul’da iş ve 
cemiyet hayatının ünlü isimlerinin 
katıldığı bir davet düzenledi. 
Sonbahar konseptli etkinlik, 
sıcak bir ev atmosferindeki vitrini 
ve fuayede yaratılan sonbahar 
ormanıyla konuklarına harika bir 
deneyim yaşattı. 

Markanın İstanbul’daki etkinliğinde, vegan pijama takımlarının 
moda gurusu Hande Can, vitrinde canlı manken olarak 
konukları karşıladı. Sonbahar konseptli davette konuklar, ünlü 
fotoğraf sanatçısı Çiler Geçici için düzenlenen sürpriz doğum 
günü kutlamasıyla da renkli bir akşam geçirdi. 

davet

ÖZLEM DALGA, ZUHAL PİRİNÇÇİOĞLU, 
PELİN BOZKURT BİLGİÇ

CANSUNA PAȘABEYOĞLU, MERVE AS

MERVE TOY, ARDA SAYINER

HANDE CAN
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??????
Moda, sanat, 
iș ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimlerinin 
katıldığı etkinliğe 
vegan pijama 
takımlarının 
șıklığı damgasını 
vurdu. 

AYȘE TOLGA

MERT VİDİNLİ

CEYDA BAYKALLI

GÜLENAY KİPER, ZUHAL PİRİNÇÇİOĞLU, AYTEN ALPAR

BEGÜM NAS, DUYGUHAN-BENGİSU PAȘABEYOĞLU



Son koleksiyonlarında ananas yaprağından üretilen yüzde yüz vegan 
deri parçalardan olușan bir gruba da yer veren happy to wear kurucuları 
Cemre Naz Erdem ve Burcu Turan, yeni koleksiyonlarının özelliklerini ve 

tasarımlarında önem verdikleri noktaları MAG Okurlarına aktarıyor.

Vegan Deri Parçalar

happy to wear

röportaj

HAPPY TO WEAR EKİBİ
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eni koleksiyonunuzun tarzını nasıl 
tanımlıyorsunuz? 
Minimal ama dikkat çeken, zamansız ama trendleri 
de bünyesinde fazlaca barındıran bir koleksiyon 
olduğunu düşünüyoruz. Maskulen takım elbiseler, 
feminen bodysuit’ler, %100 vegan deri parçalar, yine 

şık saten elbiseler derken oldukça geniş bir skalada, büyük bir 
koleksiyon oldu diyebiliriz.

Koleksiyonunuzu oluştururken ilham aldıklarınız,  
kullandığınız fikirler nelerdi?
Biz ürünlerimizin farklı okazyonlarda ve farklı zamanlarda, 
gündüzden geceye kombinlenebilir olması fikrini çok seviyoruz. 
Bu sezon şehirde oradan oraya koşturan, çoğu zaman üzerini 
akşam için değiştirmeye zaman bulamayan bir kadın hayal 
ederek tasarladık ürünlerimizi. Aynı takımı gündüz iş yerinde 
ya da farklı bir görüşmede giyebilirken, bir ayakkabı değiştirip 
akşam yemeğine devam edebileceği, farklı bir kombinle bir 
kutlamaya katılabileceği tarzda, alışılmış stilimizin biraz dışında 
“business” parçalar da içeren bir koleksiyon oldu diyebiliriz. 
Özetle biraz “zamansızlık” kavramından ilham aldık. 

Ne tür kumaşlar tercih ettiniz? 
Bu sezon, koleksiyonumuzda bir yenilik var! Ananas yaprağından 
üretilen, %100 vegan, çok kaliteli bir deri kumaştan minik bir 
grup yaptık. Geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemelere 
artan taleple beraber, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretimi 
destekleyen bu ürün grubumuz açıkçası bizi çok tatmin etti.

Y



happytowear_www.happytowear.co

Düşünsenize, dünyanın herhangi bir yerindeki bir ananasın 
yaprağı, tüketicimizle yıllarca giyeceği bir deri pantolon olarak 
buluşuyor. Üstelik hakiki deri hissiyatını hiç aratmayacak bir 
kaliteyle. Deri dışında ise klasikleşen satenlerimiz, krep grubumuz, 
bu sezonun trendi tülden üretilen tasarımlarımızla yine kocaman 
bir koleksiyon. 

Hangi renkleri ağırlıklı olarak kullandınız? 
Sezonun en trend rengi fuşyaya biz de ağırlıklı yer verdik; ama 
genel olarak renk seçimimizde trendlerden ziyade tüketicimizin 
sesini dinleyerek ilerliyoruz. Bizden bu sezon çokça zümrüt yeşili 
ve saks mavi istediler, biz de onları dinledik ve bu renklere de bolca 
yer verdik. Siyah zaten söylemeye gerek yok, hakimiyeti zamansız. 

Bu koleksiyondaki hedefiniz neydi?
Hem tasarımsal olarak hem kalite açısından senelerce 
giyebilecekleri tarzda ürünleri tüketicimizle buluşturmak. 
Biz modası geçen parçalardan, bir iki yıkamada deforme olan 
kumaşlardan hoşlanmıyoruz. 

Bu sezonun trendleri hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Tül ve saten, kumaş trendlerinde bu sezon çok baskın. Bir de 
maskulen takımlar ve feminen büstiyerleri bir arada karıştırarak 
kullanmak çok moda. Biz de buna uygun gruplanabilir ürünlere 
koleksiyonumuzda yer verdik.  

röportaj

Bu koleksiyondaki hedefimiz, 
tüketicilerimizin hem tasarımsal 

olarak hem kalite açısından 
senelerce giyebilecekleri tarzda 

ürünleri onlarla bulușturmak.
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Işıltı Podyuma 
Taşındı
Ayşegül Erbil Exclusive; 
beşinci yılına özel, 
ünlü markaların seçkin 
koleksiyonlarının yer aldığı 
görkemli bir defile gerçekleştirdi.

Moda ve cemiyet hayatının seçkin simalarının katıldığı 
davette, dünyaca ünlü tasarımların yanı sıra trend ev 
aksesuarları da görücüye çıktı. Konukların, mağaza 
dekorasyonu ve tasarımına dair beğenilerini ve övgülerini 
dile getirdikleri etkinlik sonunda konuşma yapan 
Ayşegül Erbil, moda kariyerini ve hikâyesini paylaşarak 
özel tasarım bir mağazayı Ankara’ya kazandırmanın, 
hayallerinden sadece bir tanesi olduğunu ve dünyaya 
açılmayı hedeflediğini belirtti.   

davet

ÖMER FARUK ERBİL-AYȘEGÜL ERBİL

FEYZA KARAVELİOĞLU ASLIHAN KOÇ DİLEK UYGUR 

SERPİL TÜFEKÇİ ZEYNEP ÖZÇELİK

180180



Markanın
beșinci yılına
özel hazırlanan
defilede, MAG
PR Solutions da
Ayșegül Erbil’i
yalnız bırakmadı.

ECEM GÖKIRMAKDOLUNAY ARİFE KAYA ESRA ÖZÇELİKSAİD -CANSU ÇİFTÇİ

BERİL ÇAVUȘOĞLU

ZEYNEP KARAHAN USLU

DAMLA PERÇİNER

BAȘAK YILDIRIM

BEHİYE YARKA



davet

AYLİN YILDIZAYGÜL CANLIDİLEK YALÇIN HATİCE GÜNEL PINAR CANALP

ESRA ÖZYÜREK RÜVEYDA ÇİFTÇİSEDA PEKERMELİZ KELEBEK

SİNEM BAȘBUĞ

Ayșegül Erbil
Exclusive beșinci
yıl özel defilesi,
moda ve cemiyet
hayatından
yoğun bir ilgiyle
karșılaștı.
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ALEV KIRTAY AYȘE SARIZEYBEK AKTANGÖKÇE ALTUNKAYA ȘAHİNİLKAY METİNÇİSİL İNCEDEMİR

AYȘE YILDIRIM, ȘİMAL DEMİRCİ KADRİYE KADEROĞLU SİBEL KİBAROĞLUZERUJ



davet

Defilede yer 
alan siyah 
gelinlik davetlileri 
büyülerken finalde 
kendi kapsül 
koleksiyonlarını da 
podyuma tașıyan 
Ayșegül Erbil, 
tasarımlarıyla büyük 
övgü topladı.
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ncelikle kendinizden bahseder 
misiniz? Moda sektörüne ne zaman 
adım attınız? Bu sektörde yer almaya 
nasıl karar verdiniz?
Aslında moda sektörünün içine doğdum. 
Üç kuşaktır tekstil ile uğraşan bir ailenin 

çocuğuyum. Boston’da Lasell University School of Fashion’da 
dört yıllık eğitimimi tamamladıktan sonra New York’ta 
deneyim kazanmak ve kendimi geliştirmek adına bir süre 
tasarımcılarla birlikte çalıştım. New York’ta bulunduğum süre 
içerisinde Fashion Institute of Technology’de çeşitli sertifika 

Ö

Moda tasarım eğitimini Amerika’da tamamlayarak Türkiye’ye dönen ve 
kendi ismiyle markasını kuran Ariana Beștepe; hedefl erine değinerek, 
kadınların her alanda rahat, șık, modern ve öz güvenli olması adına 

tasarladığı ürünlerinin çeșitliliğinden bahsediyor.

Gün Boyu Şık Kadınların Tercihi

Ariana Beştepe 

röportaj

ARIANA BEȘTEPE

programlarına katıldım. New York ve Las Vegas’taki tüm moda 
fuarlarında bulundum. Sonrasında; her zaman aklımda olan 
-en büyük hayalim- kendi markamı kurmak için Türkiye’ye 
döndüm. Bir süre sektör araştırması yaptıktan sonra markamı 
hayata geçirdim.

Marka olarak nasıl bir tarzınız var? 
“Günün her saati şık” mottosu ile yola çıktığım markamda, 
kadınların kendini özgün ve rahat hissetmesi benim için önemli. 
Günlük koşuşturmadan akşama geçişte, ayakkabı ve aksesuar 
desteği ile, gündüz rahatlığı akşam şıklığına dönüştürülebilir.



ariana.bestepe

Ekranlarda da Ariana Beştepe tasarımları 
görülüyor. Bu başarıyı elde ederken, buraya 
gelene kadar hangi yollardan geçtiniz?
Moda sektörü çok geniş yelpazesi olan bir alan. Bu alanda 
ilerlemek, markayı duyurabilmek, özellikle yaşadığımız 
pandemi döneminde zorlu bir süreçti. Bu zorluklara 
rağmen, ekranlarda tasarımlarımın giyinildiğini görmek, 
bu yola yeni çıkmış biri olarak beni çok mutlu ediyor. 
Aldığım bu motivasyon hep daha iyi ve güzeli yapmak için 
beni heyecanlandırıyor. Beğenilip tercih edilmek çok güzel 
bir duygu. 

Koleksiyonlarınızdan bahseder misiniz? Ürün 
çeşitliliğiniz nedir?
Sonbahar-Kış 22-23 koleksiyonunu, Brooklyn Köprüsü’nün 
gün batımı manzarasından ve köprünün hatlarından yola 
çıkarak tasarladım. Bu sezonda yine büstiyer takımlarımız 
değişik formları ile yerini korurken, yelekler ve crop 
gömlekler koleksiyona katıldı. 

Koleksiyonlarınızı oluştururken kumaş ve renk 
seçimini neye göre yapıyorsunuz? 
Sezonun renklerini kendi yarattığım koleksiyonun 
temasına uyarlıyorum. Bir yandan da benzersiz kumaşlar 

Sonbahar-Kıș 22-23 koleksiyonunu, 
Brooklyn Köprüsü’nün gün batımı 

manzarasından ve köprünün 
hatlarından yola çıkarak tasarladım.

kullanmaya dikkat ediyorum. Zamansız ve sürdürülebilir 
olmasına özen gösteriyorum, aynı zamanda rahat ve nefes alan 
kumaşlar koleksiyonu oluşturuyor. Tasarımlarımda rahatlık ve 
şıklık ön planda. 

Ariana Beştepe kadınını nasıl tanımlarsınız?
Ariana Beştepe kadınını, şehir hayatının koşturmacasında gün 
boyu kendinden emin, öz güvenli, günün her saati şık ve özgün 
hisseden, abartıdan uzak kadınlar olarak tanımlayabilirim.

Marka olarak gayeniz ve hedefiniz nedir? 
Ürün çeşitliliğini arttırmak ve markamı uluslararası 
platformlara taşıyıp adını duyurmak öncelikli hedeflerim 
arasında. Markamızın daha ulaşılabilir olması adına bazı 
çalışmalarımız var.  



Prestijli 
Okullara 
Açılan Kapı
Uluslararası eğitim danışmanlık 
firması Studylon’un MAG 
PR Solutions ile Bilkent Otel 
Ankara’da düzenlediği yurt dışı 
eğitim süreçleri hakkındaki 
seminer yoğun ilgi gördü. 
Dünyanın çeşitli merkezlerinde bulunan eğitmenleriyle 
Oxford, Cambridge, Harvard ve MIT başta olmak üzere 
prestijli okullarda eğitim fırsatı sunan Studylon’un 
seminerinde katılımcılar; firmanın kurucu ortağı 
Alper Ilgınöz ve bölge müdürü Pınar Haşimoğlu’ndan 
eğitim süreçleri ve yurt dışında eğitimin önemi 
hakkında bilgi aldı. Başarılı bireylerin yetişmesinde, 
sundukları imkânları detaylarıyla anlatan Studylon 
yetkilileri, davetlilerin sorularını yanıtlayarak birebir 
değerlendirmede bulundu. 

davet

HÜLYA YUMUȘ ÇİÇEK AKIN

ALMİLA KAFALI İLKAY ARSLAN

ALPER ILGINÖZ PINAR HAȘİMOĞLU
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Prestijli 
Okullara 
Açılan Kapı
Uluslararası eğitim danışmanlık 
firması Studylon’un MAG 
PR Solutions ile Bilkent Otel 
Ankara’da düzenlediği yurt dışı 
eğitim süreçleri hakkındaki 
seminer yoğun ilgi gördü. 
Dünyanın çeşitli merkezlerinde bulunan eğitmenleriyle 
Oxford, Cambridge, Harvard ve MIT başta olmak üzere 
prestijli okullarda eğitim fırsatı sunan Studylon’un 
seminerinde katılımcılar; firmanın kurucu ortağı 
Alper Ilgınöz ve bölge müdürü Pınar Haşimoğlu’ndan 
eğitim süreçleri ve yurt dışında eğitimin önemi 
hakkında bilgi aldı. Başarılı bireylerin yetişmesinde, 
sundukları imkânları detaylarıyla anlatan Studylon 
yetkilileri, davetlilerin sorularını yanıtlayarak birebir 
değerlendirmede bulundu. 
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HÜLYA YUMUȘ ÇİÇEK AKIN

ALMİLA KAFALI İLKAY ARSLAN

ALPER ILGINÖZ PINAR HAȘİMOĞLU

HANDAN ERDOĞDU OSMAN-ȘEHNAZ BAȘTAȘ ARZU DURSUN CEREN İBİȘ

ELİF ÇARMIKLI, BURCU HABOĞLU BABA NAZ DEMİR KILIÇ ÖZGE-TOGAY CÖMERT

Süreç Koçu 
Pınar Hașimoğlu, 
iki haftada 
bir öğrenci ile 
birebir temas 
kurarak sürecin 
denetiminde 
oldukça titiz 
davrandıklarını 
belirtti.
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Ilgınöz ve Pınar 
Hașimoğlu ev 
sahipliğinde 
gerçekleșen 
yurt dıșı eğitim 
semineri 
katılımcılardan 
yoğun ilgi gördü.190190
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inicilik sporuna olan ilginiz nasıl 
başladı? Ne kadar süredir at 
biniyorsunuz?   
Sekiz yıldır at biniyorum, altı yıldır da müsabaka 
koşuyorum. Anne ve babamın bana söylediğine 
göre, üç ya da dört yaşlarımda atlara karşı özel 
bir ilgim oluşmuş. Hatta anaokulu için fikrimi 

sorduklarında “Bahçesinde at olan okulu istiyorum.” diye 
diretmişim. Annem ve babam da bu isteğimi kırmayıp o 
okula başlattılar beni. Okulun küçük bir binicilik alanı vardı; 
orada midilli binerek başladım ilk, sonra okuldaki binicilik 
eğitmenim okulun bana yetmediğini söyleyerek özel bir eğitim 
almam gerektiğini belirtti ve beni şu anki antrenörüm olan 

B
Duru Ersoy, çok küçük yașlardan bu yana at binen ve uluslararası yarıșlara 
katılan millî bir sporcu. Atların çok sadık ve binicisiyle aynı duygulara sahip 

olduğunu belirten Ersoy; bu spora olan ilgisini, bașarılarını ve gelecek 
hedefl erini MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Atlarla Dostluk

Duru Ersoy

Turgay Yazıcı ile tanıştırdı. O gün bugündür atlarla birlikteliğim 
devam ediyor. 

 Atlarla olan ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? At nasıl bir 
dosttur? 
Atlarla olan ilişkimi tanımlamam gerçekten çok zor ama bunu 
tutku, aşk, dostluk gibi terimlerle anlatabilirim. Atlar gerçekten 
de çok sadık ve duygusal hayvanlar, sizin ne hissettiğinizi 
anlarlar ve ona göre davranışlarını değiştirirler. Siz ne kadar sakin, 
mutlu ve rahat olursanız, atınız da o kadar rahat ve mutlu olur. 
Endişenizi hissederler ve onlar da sizinle birlikte endişelenirler. Bu 
nedenle atlarla birlikteliğinizde onları da düşünüp ruh halinizi ve 
davranışlarınızı ona göre ayarlamanız gerekiyor.   

röportaj
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Bu zamana kadar katıldığınız yarışlar nelerdi? Elde 
ettiğiniz başarılardan bahseder misiniz? 
Altı yıllık müsabaka geçmişimde dört yüz civarında yarışa 
katıldım. Bunların iki yüz kadarında ilk beşte yer aldım; altmış 
civarında müsabakada da birinciliğim var. 2021 yılında, yıldız 
kategorisinde millî takıma seçildim. Yıldız Millî Binici olarak 
Yunanistan ve Bulgaristan’da Milletler Kupası’na katıldım. 
Buralarda birincilik dahil, derecelerim oldu. Ayrıca Yıldız 
takımı olarak ikinci olduk. Aynı yıl Yunanistan Atina’da Balkan 
Şampiyonası’na katıldık, burada da ferdî olarak birincilikler ve 
dereceler aldım. Takım olarak ise üçüncü olduk. 2021 yılında 
koştuğum atım Eluna, benim için özel bir attı. 2022’de Genç 
Binici kategorisine yükseldim ve bu kez de Genç Millî Takım’a 
seçildim. 2022 Balkan Şampiyonası’na atım Natil ile katıldık. 
Gençler kategorisinde takım olarak Balkan birincisi olurken, 
ferdî kategoride Balkan beşincisi oldum. Sanırım bu yıl da 
Türkiye’de bir ilki başardık. Türkiye’de ve yurt dışında on beş 
yaşında yüz kırk cm yüksekliği koşan ilk binici veya ilk kadın 
binici olabilirim. Sanırım diyorum, çünkü federasyonda bu tür 
kayıtlar bulunmadığı için emin olamıyoruz. Ayrıca Kasım ayında 
Türkiye’de koşulan en yüksek ve prestijli kupa olan Atatürk 
kupasına da katılmak istiyorum. Normalde 15 yaşında ki biniciler 
140cm den daha yüksek müsabaka koşamıyorlar. Atatürk Kupası 
ise 145cm, fakat bu kupayı özel izinle koşmak istiyorum. Bunu 
yaparsam Atatürk Kupasını koşan en geç binici olacağım.
 
Atınızın hikâyesini anlatır mısınız? 
Şu anki atımın adı Natil. 2021 yıl sonunda çok uzun seyahatler, 
araştırmalar ve denemeler sonunda beğenip aldığımız bir at. 
2021 yılı hazin ayından aralık ayına kadar Avrupa’da ve Rusya’da 
birçok at denedim. Son olarak aralık ayında Natil’i buldum. Natil 
atçılık deyimi ile “doğru bir at”. Yani vücudu açık kahve, yeleleri ve 
kuyruğu siyah. Şimdi dokuz yaşında, 180-185 cidago yüksekliğine 
sahip gerçekten çok uzun bir at. Irkı Belçika Sıcak Kanlısı olarak 
geçen “BWP”. Çok arkadaş canlısı ve kendini sevdirmeye bayılan 
bir attır. Yanında illaki birinin bulunmasını ve sürekli onu 
sevmesini, onunla ilgilenilmesini ister. Aynı zamanda da çok cesur 
ve iyi kalpli bir attır. 
 
At binmenin size neler kattığını düşünüyorsunuz? 
At binmek gerçekten denge kabiliyetinizi artırıyor. El-göz 
koordinasyonunuzu geliştiriyor. Aynı zamanda atlarla birlikte vakit 
geçirmek size ruhsal anlamda da çok büyük destek sağlıyor. Ayrıca 
insan ilişkilerinde daha sabırlı ve anlayışlı olmanıza da yardımcı 
oluyor. Şöyle ki, dilini bilmediğiniz bir canlı ile anlaşarak onunla 
birlikte bir iş yapmak zorundasınız. O sizin dilinizi bilmiyor, siz 
onunkini bilmiyorsunuz. Eğer bu sabra ve anlayışa sahip olursanız, 
kendi türünüzle anlaşmanız da bir o kadar kolay oluyor. 

Millî sporcu olmak nasıl bir duygu? 
Gerçekten çok gurur verici bir duygu, çünkü birçok binici 
arasından ülkeni temsil etmek için seni seçiyorlar ve birçok 
yabancı binici ile yarışarak ülkeni en iyi şekilde temsil etme şansı 
yakalıyorsunuz. Hele de dereceye girip birinci olursanız, Türk 
bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı’nı okutmak çok gurur verici 
oluyor. Bunu yaşamış bir sporcu olmak benim için büyük bir gurur 
kaynağı. 

Atlarla alakalı hiç unutamadığınız ve sizi çok 
etkileyen anınız var mı? 
2021 yılında Atina Milletler Kupası’nda, ikinci gün ilk birinciliğimi 
aldığımda seremoniye çıkarken gerçekten çok duygulanmıştım. 

Şeref turunu atımla beraber koşarken bütün Türk takımı ve 
seyirciler alkışlıyor, ıslık çalıyordu. O an kendimle, atımla ve 
takımımla çok gurur duymuştum. 

İleride kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Hedefleriniz neler?
İleride kendimi bütün dünyaya tanıtmak gibi bir hedefim 
var. Dünya çapında başarılı bir binici olmak istiyorum. 
Bunun için çok yolum var ama şimdiden bunun için çok çaba 
harcıyorum. Örneğin; bu yıl sadece bir hafta tatil yapabildim. 
Tüm yaz boyunca daha fazla deneyim kazanmak için 
Avrupa’da yarışlardaydım. Türkiye’ye Balkan Şampiyonası 
sonrası 13 Eylül’de gelebildim. Avrupa benim için çok ağır 
ve zorlayıcı oldu; ama tüm bunlar beni daha da motive etti. 
Avrupa, biniciliğin merkezi; orada dünyanın en iyi binicileri 
ile birlikte olmak ve onların bir kısmıyla birlikte yarış 
koşmak çok ayrı bir deneyim oldu. Şimdi 2023 yaz sezonunda 
Avrupa Genç Biniciler Şampiyonası’na katılmak için 
hazırlanıyorum. Öncelikli hedefim Avrupa Şampiyonası’nda 
ilk üçte olmak. On sekiz yaşına kadar bunu gerçekleştirmek 
istiyorum. Sonrasında her sporcunun ideali ve hedefi olan 
dünya kupaları ve olimpiyat var. Bunun yanı sıra, özellikle 
Türkiye’de yaşıtlarıma ve benden küçüklere ilham vermek 
ve onları bu sporda daha ileri taşıyacak bir örnek olmak 
istiyorum. 



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

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

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

isimlerden paylaşıyoruz...

Sağlık-Güzellik 
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sağlık ve güzellik

Uzman Dermatolog Özge Banu Öztürk; bedende organların gençleșmesini, 
hücrelerin rejenerasyonunu ve iyileșmesini sağlayan, cildin detoksuna 

yardımcı tedavi yöntemi “biodermogenesi” hakkında 
MAG Okurlarını aydınlatıyor.

Dr. Özge Banu Öztürk 
Cildimize Bölgesel Detoks

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK
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edeni bir bütün olarak kabul edip; sadece cildi 
korumak, güzelleştirmek, gençleştirmek hayalinden 
vazgeçmemiz gerekiyor. Her zaman vurguladığım 
gibi; cildimiz, bedenin dışa açılan en geniş kapısıdır ve 
tüm bedenin genel sağlığının habercisi, koruyucusu 
ve terazisidir.

Bedende, pek varlığından haberdar olmadığımız ancak, tüm 
hücrelerimizin sadece onun dengesini korumak için yoğun çaba 
sarf ettiği bir ortam daha vardır ki bu geniş dünyaya; “ekstraselüler 
matris” yani, hücrelerarası bağ dokusu diyoruz. Tüm organlarda, 
hücreler kana geçmek üzere bu ortama su, elementler, besinler, 
hücresel atıklarını, toksinlerini alıp verirler. Bu hücreler arası 
matrisin asidik ortamı, organın fonksiyonunu etkiler. Örneğin; 
diyabet, kronik inflamatuar hastalıklarda tüm bedende bu 
matrisin pH değeri düşük, ortam asidiktir.  Asidik ortam çok 
tehlikelidir. Bu ortamda onarım ve rejenerasyon çok yavaştır 
veya hiç yapılamamaktadır. Asidik ortamdaki hücrelerde toksin 
birikimi ve hasarı da şiddetli olur. Beden, bu ekstraselüler matris 
sayesinde bir bütündür. Bu sıvı ortam enformasyon, yani bilgi 
deposudur. Bedenin tüm sırları, tüm sessiz konuşmaları orada 
olur. Bu sıvı ortamın detoksu bedende organlarının gençleşmesini, 
hücrelerin rejenerasyonunu, iyileşmesini sağlar. 
Cilt, geniş alan kaplayan bir organ olduğu için detoks tedavilerinde 
bu hücrelerarası sıvının detoksuna yardımcı olabilir. Cildin detoksu 
bu yolla tüm bedenin arınmasını, temizlenmesini sağlar. 

Biodermogenesi; cildin bölgesel detoksuna yardımcı olan tedavi 
yöntemidir ve çok temel bir prensiple çalışmaktadır. Tek tek 
uygulama alanındaki hücrelerde, hücre zarında Na-K kanallarını 
uyararak elektriksel bir aktivite başlatılır. Yaşlanma sürecinde 
çeşitli sebeplerle hücre zarında madde alışverişini sağlayan kanallar 
tıkanmakta ve yavaşlamaktadır. Biodermogenesi uygulaması 
sonrası hücre zarındaki kanallar açılır ve madde alışverişi artar. 
Faydalı maddeler içeri alınırken, toksin ve zararlı maddelerin 
hücre dışına çıkışı sağlanır. Ayrıca hücre zarı elektriksel olarak 
uyarıldığında, yani şarj olduğunda, o hücrenin görevi neyse, o görevi 
yapma hızı artar. Ayrıca biodermogenesi; uygulama alanındaki 
ciltte yukarıda bahsettiğim hücrelerarası sıvının temizlenmesine, 
hücrelerin içindeki toksinlerin azalmasına yardımcı olur. Böylece 
detoks etkisi yapar. 

Cildimizde biodermogenesi tedavisi ile uyarılan üç önemli temel 
hücre var: 
• Üst deri, yani epidermisin keratinosit dediğimiz bazal tabaka 
ölü deri hücreleri. İşte bu hücrelerin döngüsü ve cildin kendini 
yenileme hızı artar. Yenilenen cilt, parlak ve pürüzsüz görünüp ince 
kırışıklıklar azalır. 

• Biodermogensi ile uyarılan ikinci hücre grubu melanositler. Renk 
yapan hücrelerdir. Çatlak alanlarında beyaz rengin sebebi, o alanda 
bazal tabakada bu hücrelerin sayıca çok azalmış olmasıdır. Sayıca 
az olan bu renk hücrelerinin uyarılması, sayıca artış olmamasına 
rağmen o bölgede cilt renginin tekrar geri gelmesini sağlar. Çatlak 
alanlarındaki beyaz renk kaybolur. Tedavi yaz aylarında rahatlıkla 
yapılabilir. Hatta çatlak alanına dördüncü ya da beşinci seanstan 
sonra güneş maruziyeti renk hücrelerini uyararak tedavi sürecini 
hızlandırır. 

• Biodermogenesi ile uyarılan en önemli üçüncü hücre ise, orta 
derinin temel hücresi fibroblastlardır. İşte bu hücreler çalışmaya 
ve kolajen, elastin ve hyalüronik asit üretmeye başlar. Daha evvel 

B

videolarımda anlattığım gibi diğer tedavi yöntemlerinde 
kolajeni temelde arttırmak mümkün iken, biodermogenesi 
ile, çatlak alanlarında asıl parçalanan elastin liflerin yapımı 
uyarılır. Biodermogenesiyi diğer yöntemlerden daha efektif, 
etkili kılan da işte bu özelliği, elastin liflerde anlamlı artış 
yapabiliyor olmasıdır. Biodermogenesi yöntemi yüz, boyun, 
dekolte, eller, göğüs, karın, kollar, bacaklar gibi tüm vücut 
bölgelerinde uygulanabilir. 

Yanık izi ve ameliyat izi, sivilce izleri ve cilt çatlaklarında 
oldukça başarılıdır. Cilt gençleştirmede kırışıklık ve 
sarkmanın iyileştirilmesinde yine yan etkisiz, acısız, kansız 
bir uygulamadır. Dış genital bölgenin, kadında ve erkekte 
gençleşmesine yardımcı olur.  Hemen her yaşta ve her 
mevsimde uygulama yapılabilir. Biodermogenesi, bedende 
geniş alanlara uygulanabilir.  

Biodermogenesi uygulaması sonrası 
hücre zarındaki kanallar açılır ve 

madde alıșveriși artar. Faydalı 
maddeler içeri alınırken, toksin ve 

zararlı maddelerin hücre dıșına çıkıșı 
sağlanır.



lips balon; yutulabilir veya eriyebilen balon diye 
de tabir edilen sıvılı bir mide balonudur. Bu çeşit 
mide balonları; ince bir doldurma tüpüne bağlı 
bir kapsül içinde gelir. Kapsülü bir bardak su 
ile yutarak yavaş yavaş mideye indirebilirsiniz. 
Balonun midede olup olmadığını anlamak için 

bir röntgen çekilerek kontrol sağlanır. Takiben balon, kateter 
ağzından verilen standart serum ile doldurulur. Doldurma 
işlemi bittikten sonra kateter çekilir ve balon midede boşlukta 
kalır. Balon takılan kişi balonu hissetmez, aslında balon vücut 
hareketleriyle mide içinde yer değiştirir. Yerçekimine bağlı 
olarak; yatınca yukarı, yani midenin fundus bölümüne doğru 
yer değiştiren balon, ayakta veya otururken midenin antrum 
denilen ve bağırsaklara daha yakın olan dar bölgesine oturur. 
Yutulabilir mide balonunu takmak yaklaşık on beş dakika 
sürer.

Yutulabilir Mide Balonu ile Yaşamak
Balon takıldıktan sonraki ilk hafta biraz mide bulantısı 
ve rahatsızlık hissetmek normaldir fakat hastanın rahat 

E

Kendi kliniğinde hastalarına hizmet veren Doç. Dr. İbrahim Sakçak, kilo 
verme yöntemi olan yutulabilir balon tekniğini; süreç sırasında yașanabilecek 

durumları ve bu yöntemin avantajlarıyla dezavantajları hakkında aktardığı 
bilgilerle MAG Okurlarını aydınlatıyor…

Doç. Dr. İbrahim Sakçak
Yutulabilir Mide Balonu

sağlık ve güzellik

hissetmesi için ilaçlar reçete edilmektedir.  Genellikle ilk 
günler geçtikten sonra rahatsızlık hissi azalmaktadır. Takip 
eden süreçte ise, kilo verme hızını artırmak için gerektiğinde 
yağ emilimini ve mide hareketlerini azaltan, metabolizmayı 
hızlandıran çeşitli ilaçlar reçete edilebilir. Bu süreçte 
klinik diyetisyenler hastayı yakından takip ederek süreci 
yönlendirmeye çalışır ve hastanın daha sağlıklı kilo vermesine 
katkıda bulunur.

Yutulabilir Mide Balonu ile Yemek
İlk birkaç gün hastanın sadece sıvı tüketmesi ve rahat 
olduğunda katı gıdalara geçmesi önerilir. Yutulabilir balon, 
daha küçük porsiyonlar yemeyi sağlayarak kişinin tok 
hissetmesine yardımcı olur. Program boyunca sağlıklı, dengeli 
ve dikkatli beslenme ile optimal sonuçlara ulaşmak için 
alışkanlıkları değiştirme konusunda tavsiyeler verilecektir.

Yutulabilir Mide Balonunu Çıkarmak Gerekir mi?
Yutulabilir balon ince bir tabakadan oluştuğu için takıldıktan 
bir süre sonra mide asit sıvılarının etkisiyle sönmektedir. Balon 
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söndüğünde içindeki sıvı mide içine boşalır. İçtiğimiz suya benzer 
özellikteki bu sıvı idrarla atılarak vücuttan uzaklaştırılır.  Balonun 
kendiliğinden sönme süresi ortalama on altı hafta olmakla 
birlikte kişinin beslenme tarzı ile ilişkili olarak bu süre değişebilir. 
Özellikle asitli sıvılar (kola, gazoz, fanta,), asit içeriği yüksek 
meyveler (limon, ayva, portakal) tüketen kişilerde on altı hafta 
dolmadan balon çeperinin zayıflayıp açılması mümkündür.

Yutulabilir Mide Balonunun Avantajları
Yutulabilir mide balonunun; günümüzde yaygın olarak 
uygulanan balonların çoğunluğu gibi sıvılı bir balon olmakla 
beraber diğer sıvılı balonlardan farklı avantajları vardır. Bunlardan 
bazıları anestezi (narkoz) gerektirmemesi, kişinin kendiliğinden 
yutabilmesi, on altı hafta sonra kendiliğinden sönerek bağırsak 
yoluyla atılmasıdır. Rahatsızlık hissi kısmen daha azdır. 

Yutulabilir Mide Balonunun Dezavantajları
Midede daha kısa süre kalması, verilen kilonun ortalama olarak 
az olması, diğer yöntemlere göre daha pahalı olması, endoskopi 
yapılmadığından mide içi ile ilgili bilgi edinilememesi (Midede 
gastrit, ülser gibi rahatsızlıklar olup olmadığı bilinemez.), daha 
az sıvı doldurulması (Yutulabilir balona dört yüz mililitre sıvı 
doldurulurken; standart balona, endoskopla gözlenerek yapıldığı 
için mide hacmine göre dört yüz ila yedi yüz mililitre arasında 
değişen miktarlarda sıvı doldurulabilmektedir.) gibi sebepler 
yutulabilir balon yönteminin dezavantajları olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Hangi Balonu Tercih Etmeliyim?
Günümüzde fazla kiloları vermek için kullanılan mide balonları 
çoğunlukla sıvılı balonlardır. Çok nadiren havalı balonlar da 
kullanılmakla beraber, kendiliğinden söndüğünde bağırsaklarda 
tıkanıklık oluşturma riski ve mide duvarında ülser yapma 
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olasılığı nedeniyle genellikle tercih edilmemektedirler. Sıvılı 
balonlardan en yaygın kullanılan ve bilgi birikimi en yüksek 
olan balonlar, anestezi altında takılan sıvılı balonlardır. 
Son zamanlarda gündemde olan yutulabilir balonlar da 
uygulama alanı bulmuş balonlardır. Anestezi gerektirmemesi, 
kendiliğinden eriyerek atılması gibi avantajları vardır ancak; 
diğer sıvılı balonlara göre daha az sıvı ile doldurulmaları 
nedeniyle kilo verdirici etkilerinin daha az olması ve yüksek 
maliyet gibi dezavantajları da vardır.

Kliniğimiz mide balonları konusunda yüksek tecrübeye 
sahiptir ve her çeşit mide balonunu uygulayabilmekteyiz. 
Hastalarımıza genel bilgilendirme yaptıktan sonra genellikle 
kararı kendilerine bırakmaktayız.

Klinik olarak geniş bir ekip ile çalışıyoruz. Diyetisyenlerimiz 
hastalarımızı yakından takip ederek, onlara süreç hakkında 
bilgilendirme yapıyorlar.  Hastalarımızdan aldığımız geri 
dönüş bilgilerini ekip olarak değerlendirerek çözüm önerileri 
sunuyoruz.  Kısacası; balonu takmakla, hastamızla olan 
iletişimimiz bitmez; birlikte yönetip neticelendireceğimiz bir 
sürece girmekteyiz. Verilen her fazla kilo sağlık demektir.  
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Yüz hatlarından memnun olmayan, yüzünde sarkma ve kırıșmalar meydana 
gelmiș kișilerde, bu sorunlardan otuz ila altmıș dakikada ameliyatsız 

kurtulmak mümkün. Yeni jenerasyon Tesslift Soft iplerle yüz askılamada 
yüzün geleceğini isteğe göre tasarladıklarını belirten Uzm. Dr. Kamer Koldaș, 

çok konușulan bu yöntemi MAG Okurları için anlatıyor...

İp Askılarla Yüzün Tasarlanması  

Dr. Kamer Koldaş

sağlık ve güzellik

DR. KAMER KOLDAȘ

Tesslift Soft ip askılama, en çok orta yüz 
sarkmalarında ve boyun toparlamada 

kullanılırken, burun ucunun kaldırılması, 
badem göz formu olușturulması ve kaș 

kaldırılması için de uygundur.

ılların ilerlemesiyle meydana gelen değişikliklerle 
cilt altı yağ, bağ dokusu, kolajen gibi yapılarda 
azalma sonucu (Tabii yer çekimini de 
unutmayalım.) yüzümüzde kırışıklıklar, 
sarkmalar hatta çökmeler meydana gelir.

Peki, bu sarkmalara ve çökmelere razı gelmek zorunda mıyız? 
Elbette hayır. Gelişen teknoloji ile beraber yüzde ip askılama 
tedavileri, son derece yüz güldürücü sonuçlarla beraber 
tüm dünyada oldukça popüler olan ve giderek yaygınlaşan 
seçeneklerden biri haline gelmiştir. 

İplerle ameliyatsız yüz germe, yüz asma işlemi, örümcek ağı 
estetiği diye bilinen bir başka uygulama ile karışmaktadır. 
Nextlift olarak bilinen ameliyatsız ip askı işleminde, 
eriyebilen PDO ipler kullanılır. Bizler bu iplere çok güveniriz, 
çünkü yıllardır ameliyatlarda, tüm vücutta kullanılmaktaydı. 
Bu sebeple vücutta ne gibi bir reaksiyona sebep olacağını net 
bir şekilde biliyoruz. Bu iplerin güvenli olmasının yanı sıra 
ortalama etki süresinin de iki yıl olduğundan eminiz.

Geçmişten günümüze güzellik yolculuğunda ilk jenerasyon 
ipler kullanıldı, eksikleri tespit edildi, bu eksiklerin 
giderilmesi doğrultusunda ikinci Jenerasyon iplerle biraz 
daha başarılı sonuçlar alınabildi. Bilimsel araştırma ve 
gelişmelerin devamı ile artık son olarak, üçüncü jenerasyon 
mesh teknolojisine sahip Nextlift (Tesslift) yüz askılama 
yöntemi geliştirildi. Bu tedavi ile, daha güçlü ve uzun süreli 
asıcı etki yanı sıra, cilt altı hacim kaybının giderilmesi de 
amaçlanmıştır.

Bu son jenerasyon Tesslift Soft ip askıda, iç içe geçmiş iki ip 
sistemi yer alır. İç kısımda, üzerinde üç yüz altmış derece 
çepeçevre yerleştirilmiş, zıt yönlere bakan, barb dediğimiz 
kılçıksı yapıların bulunduğu ip ve bunun çevresinde mesh 
yapısı dediğimiz ağ şeklinde, koruyucu kılıfa benzeyen 
tubuler file yapısında ikinci bir ip bulunur.

İç kısımda yer alan barblar, dokuya tutunarak daha güçlü bir 
askılama ve tutunma sağlarken dış kısımdaki file tarzında 
mesh yapısı temas yüzeyini artırarak dokuda kolajen ve 
elastin sentezlemesini tetikler. Her ip erirken, yerinde kolajen 
demetleri oluşturur. Bu sayede bağ dokusu güçlenir, cilt 
beslenmesi artar, büyüme faktörleri ve fibroblast aktivitesi 
ile cilt yenilenmesi başlar. Daha güçlü ve uzun süreli lifting 
etkisi sağlamak, cilt kalitesinde artış, yoğun kolajen üretimiyle 
beraber desteklenir.

Tesslift Soft ip askılama, en çok orta yüz sarkmalarında 
ve boyun toparlamada kullanılır. Bunun yanında hafif 
düzeyde şekil bozukluğu olan burunlarda ve burun 
ucunun kaldırılması amacıyla burun kullanımı için özel 
üretilmiş formda ipler ile günlük hayattan kopmadan 
burun şekillendirmede güvenle kullanılmaktadır. Diğer bir 
kullanım alanı ise kaş kaldırılması, düşük kaş yapısının 
toparlanması, badem göz ya da fox eyes formlarının 
oluşturulmasıdır.

İp askılama tedavileri hiçbir zaman cerrahiye alternatif 
değildir. Yüzünde hafif veya orta derecede düşme veya sarkma 
olan orta yaş ve üzeri kadın-erkek tüm bireyler için önerilen, 
cerrahi olmayan, küçük girişimsel uygulamalardır. 

Y
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Șeffaf plakların kullanımı ile, çaprașık dișlerin düzgün sıralanmıș bir hale 
getirilebileceğini ve kullanım kolaylığı sayesinde birçok hasta tarafından 

tercih edildiğini belirten Invisalign Sağlayıcı Ortodonti Uzmanı 
Dr. Dt. Özlem Sezgin Çınar, tedavinin uygulama așamalarını ve dikkat 

edilmesi gerekenleri MAG Okurlarıyla paylașıyor. 

Ortodontide Şeffaf Plak Tedavisi

Uzm. Dr. Dt. Özlem Sezgin Çınar

sağlık ve güzellik
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rtodontik tedavi nedir?
Ortodontik tedavi; büyümekte olan veya erişkin 
bireylerin çene ve yüz yapılarının rehberliği ile 
dişlerin hareket ettirilerek konum bozukluklarının 
ve dişlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin düzeltildiği 
bir tedavidir.

Ortodontik tedavi ihtiyacının belirtileri nelerdir? 
Yetişkin veya çocukların dişlerinde; çapraşıklık, eğrilik, önden 
veya arkadan sürmüş dişler, yanlış konumlanma, dişler arası 
boşluk gibi, kişiyi rahatsız eden bir görüntü varsa;  çiğneme ve 
dişleri kapatmada zorlanma, çenelerin aşırı ilerde veya geride 
olduğu durumlar söz konusuysa; alt çene kapanırken yana doğru 
kayarak kapanıyorsa, ön dişler birbirini örtmüyor ve önde açık 
kapanış oluşuyorsa, damakta veya dil tarafında konumlanmış 
dişlerin varlığında sürmeyen diş varsa, çocuklarda parmak emme, 
tırnak yeme, ağız solunumu gibi durumlar yaşanıyorsa, tüm 
bunlar ortodontik tedaviye ihtiyaç olabileceği anlamına gelir. 
Kişinin bir ortodontiste muayene olmasında fayda olacaktır. 

Şeffaf plak tedavisi nedir ve kimlere uygulanabilir? 
Bir yaş sınırlaması var mı? 
Dijital ortodontik tedavi teknolojisi olan şeffaf plakların kullanımı 
ile çapraşık dişler düzgün sıralanmış bir hale getirilebiliyor. 
Diş çevre dokularının sağlıklı olması koşuluyla her bireye 
uygulanabilen şeffaf plak tedavisinde herhangi bir yaş sınırlaması 
bulunmuyor. Erişkin hastalara uygulanabildiği gibi çocuklarda da 
altı ya da yedi yaşından itibaren şeffaf plak tedavisi yapılabilir.

Hastanın implantı var ise şeffaf plak tedavisi olabilir 
mi? Daha önce dişlerinde bir işlem görmüş her 
hastada bu tedavi uygulanabilir mi? 
Dental implantlar kemikle kaynaştıkları için doğal diş gibi 
kemik içerisinde hareket ettirilemez. Tedavide dental implant 
hareketsiz bırakılır ve kuvvet uygulanmaz ise herhangi bir sorun 
yaşanmadan implantlı hastalar da şeffaf plak tedavisi görebilir. 
Dişlerine daha önce dolgu ya da kanal tedavisi uygulanmış 
hastaların ise şeffaf plak tedavisi görmesinde herhangi bir sakınca 
yoktur. 

Kişi şeffaf plak tedavisi olmaya karar verdiğinde ne 
yapması gerekiyor? Tedavi süreci nasıl başlıyor? 
Tedaviye başlamadan önce tüm diş çürüklerinizin ve diş 
taşlarınızın temizlenmiş olması gerekir. Ağız sağılığınız 
tamamlandıktan sonra, dijital ağız içi ölçüleriniz ağız içi tarayıcı 
ile veya klasik yöntem olan silikon ölçü maddesi ile alınır. 
Ortodontistinizin hazırladığı tedavi planınız, ağız içi tarama 
kayıtlarınız, röntgenleriniz ve fotoğraflarınız; ilgili şeffaf plak 
firması ile paylaşıldıktan sonra sizin için özel olan dijital tedavi 
simülasyonu hazırlanarak ortodontistinizin onayına sunulur. 
Simülasyon, doktorunuz tarafından incelendikten sonra gerekli 
düzeltmeler yapılıp son tedavi simülasyonu onaylandıktan sonra 
da plaklar üretilmeye başlanır. Plaklar üç ila dört hafta içerisinde 
doktorunuza ulaşır.

Ağız içi ölçümleri için hangi dijital teknolojileri 
kullanıyorsunuz? Faydaları nelerdir? 
Teknoloji her alanda olduğu gibi sağlık alanında da hızla 
gelişmektedir. Ben kliniğimde iTero üç boyutlu dijital ağız içi 
tarayıcısını kullanıyorum. Bu tip ağız içi tarayıcılarında  klasik 
diş ölçüsü alınması sırasında yaşanılan mide bulantısı veya 
kusma gibi tepkilerin ortadan kaldırılması avantajı vardır. 
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Ayrıca hata payı en aza indirgenir ve klasik yönteme göre daha 
doğru ölçü alınması sağlanır. Ölçüleriniz sanal ortamda plak 
üretici firmaya iletilmiş olacağından kargolama süresi yoktur 
ve zaman kaybedilmeden bilgiler ulaştırılmış olur. Ayrıca bu 
tarayıcının sonuç simülatörü programı sayesinde, tedavinin 
en başında dişlerinizin tedavi sonunda alacağı şekli öngörmek 
mümkündür. Hastalarımızın tedavi sonucunu en baştan 
görmesi, onlara tedavilerinde motivasyon sağlar.

Tedaviye başlamak için çocuklar ve yetişkinlerde 
en uygun yaş nedir? 
Çocuklar için altı ya da yedi civarında mutlaka bir ortodontist 
muayenesi önermekteyiz. Tedavinin başlaması için en uygun 
yaşa ortodonti muayenesi sonucunda karar verilir. Süt dişleri 
ve kalıcı dişlerin bir arada bulunduğu karma dişlenme 
döneminde de bazı ortodontik müdahaleler yapmak olumlu 
sonuçlar elde etmemizi ve birçok problemin, artmadan 
çözümlenmiş olmasını sağlar. Erken dönemde ortodontik 
tedavinin gerekli olduğu hastalarımızda, tedavi için şeffaf 
plaklar da kullanılabilmektedir. Bu, faz 1 dediğimiz tedaviler 
genellikle altı ila on yaş arasında yapılmaktadır. Faz 1 tedavide 
diş kavsi genişletilir, sürecek olan dişlere boyutlarına uygun 
yer açılır ve ön kalıcı dişlerin düzgün sıralanmaları sağlanır. 
Böylece, tüm dişler sürdükten sonra yapılacak olan faz 2 
tedavide, tedavi seçenekleri kısıtlanmaz, tedavinin daha kısa 
sürmesi sağlanmış olur. Faz 2 tedaviye ise genellikle on iki yaş 
civarında, tüm daimi dişler çıktıktan sonra başlanır. Erişkinler 
için ise; geleneksel tedavilerde de şeffaf plak tedavilerinde de 
yaş sınırlaması yoktur. Gülerken rahatsızlık duyan ve bugüne 
kadar diş teli takmak istemedikleri için ortodontik tedavisini 
ertelemiş olan hastalarımız, nerdeyse görünmez oldukları için 
şeffaf plak tedavisini tercih edebilir.

Şeffaf plak tedavisi, dişlerinde aşırı çapraşık olan 
hastalar için de kullanılabiliyor mu?
Aşırı çapraşıklığın bulunduğu hastalarda da şeffaf plak 
tedavileri ile güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hatta çapraşıklık 
çok fazla olduğu için kalıcı diş çekimi planladığımız 
hastalarımızda da tel tedavisi yerine şeffaf plak tedavisi 
uygulayabiliyoruz.

Şeffaf plak tedavisinde hasta nelere dikkat 
etmelidir? Kısıtlamalar var mı? 
Plakların; ortodontistinizin önerdiği sürede değiştirilmesi, 
vaktinden önce değiştirilmemesi gerekir. Günlük kullanım 
süresi yirmi ya da yirmi bir saatin altına düşmemelidir. Plaklar 
ağızda iken sıcak içeceklerin içilmemesi, yemek yenilmemesi 
gerekir. Plaklar ağızdan çıkarıldığında istediğinizi yiyip 
içebilirsiniz, yeme içme kısıtlaması yoktur.

Şeffaf plak tedavisinde kullanılan My Invisalign 
uygulaması hakkında bilgi verir misiniz? Doktor 
ve hastalar için hangi özellikler bulunuyor? 
My Invisalign uygulaması; hastaların plak değişimlerinin 
zamanını hatırlatmak, plak takma sürelerini takip etmek, bu 
konuda doktorunu bilgilendirmek ve yaklaşan randevuları 
takip etmek için kullanılabiliyor. Ara aşama ilerleme 
fotoğraflarınızı doktorunuzla, ailenizle, arkadaşlarınızla 
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sağlık ve güzellik
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Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Öz, kadın sağlığı için devrim 
niteliğinde olan teknik değișimler, bilim ve teknoloji ıșığında gelișen güncel 
cerrahi yöntemleri, bu yöntemlerin hangi alanlarda kullanılacağı ve ișlem 

sonrası iyileșme așamaları hakkında MAG Okurlarını aydınlatıyor...

Doç. Dr. Murat Öz
Jinekolojide Yeni Yöntemler

sağlık ve güzellik

inekolojik hastalıkların tedavileri, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte çeşitlilik kazanmaya devam ediyor. 
Miyomlar, yumurtalık kistleri, rahim kalınlaşması, 
rahim sarkması gibi problemlerin yanı sıra, rahim 
kanseri ve bazı yumurtalık kanserleri gibi jinekolojik 
kanserlerde kullanılabilen minimal invaziv yöntemler 

ve robotik teknolojiler; hastanede kalış süresinin kısalması, ağrı 
ve kanamanın daha az olması ve sosyal hayata dönüşün daha kısa 
sürede gerçekleşmesi gibi önemli avantajlar sağlıyor. 

Minimal İnvaziv Yöntemin Son Noktası Robotik 
Cerrahidir
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin esas amacı insanlığa 
hizmet etmektir. Bu gelişmelerin belki de en hızlı olduğu 
alanlardan biri de sağlık hizmetleridir. Sağlık hizmeti sunucuları 
olan bizler, yani hekimler, özellikle de cerrahi branş hekimleri 
bu gelişmeleri yakından takip etmeli ve kendilerini meslek 
hayatlarının sonuna kadar güncel tutmak için çaba sarf 
etmelidir. Hekimliğin ilk kuralı olan “Primum non nocere!” yani 
“Önce zarar verme!” öğretisini en son teknolojik gelişmeler ile 
harmanladığımızda, karşımıza “minimal invaziv cerrahi” anlayışı 
çıkmaktadır. Minimal invaziv cerrahinin geldiği en son nokta ise 
robotik cerrahi uygulamalarıdır. 

Minimal İnvazivin Başarısı Eğitim, Tecrübe ve 
Yetenek ile İlgilidir
Minimal invaziv cerrahi anlayışının ana fikri, eskiden karında 
büyük kesilerden yapılan operasyonların 2 ila 3 cm’lik tek bir 
kesiden ya da 0,5 cm’lik birkaç adet kesiden yapılabilmesidir. 
Muhakkak ki bu tekniklerin başarı ile uygulanabilmesi eğitim, 
tecrübe ve yetenek ile doğru orantılıdır. Bu küçük kesilerden 
tüm batın içerisine hâkim olabilmek ve işlem yapabilmek için 
özelleşmiş enstrümanlar kullanılması gereklidir. Yapılacak 
cerrahinin şekline, hastanın durumuna ve kullanılacak enerji 
modalitelerine göre yüzlerce farklı enstrüman bulunmaktadır. 
Geleneksel laparoskopide bu enstrümanlar ameliyat masasında 
adeta ellerimizin bir uzantısı haline gelirken, robotik cerrahide 
ise hastanın uzağında, odanın diğer köşesinde konsolda çalışırken 
bilek ve parmak hareketlerimiz, artırılmış gerçeklik yöntemleri 
kullanılarak hastanın içindeki robotik kollara iletilir. 

Pek Çok Kadın Hastalığında ve Kanser Tedavisinde 
Kullanılıyor
Bazı istisnai haller dışında hemen hemen bütün jinekolojik 
hastalıkların cerrahi tedavisinde minimal invaziv teknikler 
tüm hastalarda uygulanabilir. Özellikle en sık görülen 
jinekolojik problemler olan miyomlar, yumurtalık kistleri, rahim 
kalınlaşması, rahim sarkması, mesane sarkması, idrar kaçırma gibi 
problemlerin yanında rahim kanseri, bazı yumurtalık kanserleri 
gibi jinekolojik kanserler de minimal invaziv cerrahi ile ameliyat 
edilebilmektedir. 

Hastanın Konforlu Bir İyileşme Süreci Geçirmesini 
Sağlıyor
Minimal invaziv cerrahi sonrası iyileşme süreci çok daha hızlıdır. 
Ameliyatlardan sonra hastaların ayağa kalmasını, günlük yaşama 
dönüşlerini etkileyen en önemli unsur ameliyat kesileridir. Kesi 
ne kadar küçük olursa ağrı daha az olur, hastalar daha çabuk 
mobilize olur, hastanede yatış süresi kısalır ve hasta konforu artar. 
Bununla birlikte kesi yeri enfeksiyonu riski azalır. Ameliyattaki 
kan kaybı çok daha az olur. Kozmetik olarak mükemmele yakın 
sonuçlar elde edilir. Neredeyse hiç ameliyat izi olmaz. Günümüz 

j

koşullarında iş gücü kaybının en büyük maliyet olduğunu 
düşündüğümüzde minimal invaziv cerrahi tekniklerinin 
geleneksel açık cerrahiye oranla daha düşük maliyetli ve 
daha etkin yöntemler olduğunu söyleyebiliriz. 

Pek Çok Jinekolojik Hastalıkta Altın Standart 
Haline Geldi
Minimal invaziv yöntemlerin kullanımı son derece 
güvenlidir. Hatta günümüzde artık birçok jinekolojik 
hastalığın cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler 
altın standart haline gelmiştir. Minimal invaziv cerrahilerde 
kullanılan optik görüntüleme sistemlerinin yardımı ile 
ameliyat sahası büyütülmekte, cerrahi sırasında istenmeyen 
kanamalar daha az olmakta ve sağlam dokulara daha az 
hasar verilmektedir. Özellikle robotik cerrahide, konsolda 
oluşturulan üç boyutlu ve büyütülmüş görüntüler 
ve istemsiz el titremelerini sönümleyen robotik kol 
sistemlerinin kombinasyonu ile ameliyatlar daha güvenli 
hale gelebilmektedir. 

Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi Giderek 
Yaygınlaşıyor
Bilim ve teknolojideki gelişmelere kayıtsız kalmak mümkün 
değil. Bizler de bu değişimlere uyum sağlayarak, sürekli 
olarak güncel kalmak için çaba sarf etmeliyiz. Minimal 
invaziv cerrahi alanındaki gelişmelere baktığımızda giderek 
artan bir ivmeyle ilerlediğini görüyoruz. Bu nedenle yakın ve 
orta vadede minimal invaziv ve robotik cerrahi tekniklerinin 
giderek yaygınlaşacağını öngörmek çok da zor değil. Bu 
alandaki gelişmelerin hızına baktığımızda uzak vadede ise 
bizi nelerin beklediğini tahmin etmek oldukça zor.  
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üz gençleştirme nedir?
Yüz gençleştirmenin ne olduğunu anlatabilmek 
için öncelikle yüzün yaşlanması ve yıpranma 
sürecinden bahsetmek daha doğru olacaktır, çünkü 
yüz gençleştirme diye tabir edilen işlemler aslında 
bu sürecin geriye sarılmasıdır. Zaman, yer çekimi ve 
güneş gibi etkenlerin yüzde oluşturduğu değişikler 

sonucu yüz; genç ve dinlenmiş görüntüsünü kaybederek 
yorgun, sarkmış, kırışmış bir hal almaktadır. Yani yaşlı bir yüzde 
temel olarak;  dolgunluk kaybı, kırışma, sarkma ve lekelenmeler 
meydana gelmektedir. Yüzde yaşlanmayı oluşturan sebepler 
çok çeşitli olduğu için, yaşlanan yüzü daha genç, daha taze 
ve dinlenmiş gösterebilmek; birden fazla uygulama ya da  
ameliyatı (müdahaleyi), aynı anda veya birbirini takip edecek 
şekilde gerçekleştirmek ile mümkün olabilir. 

Üst-orta ve alt yüz olarak ayırdığımız yüz 
bölgelerinde görülen sarkma, kırışıklık ya 
da çatlak gibi sorunlara nasıl yaklaşmamız 
gerekmektedir?
Öncelikle yapmamız gereken şey, aynayı karşımıza alıp 
yüzümüzü ayrıntılı incelemek olmalıdır. Amacımız “Yüzümde 
ne istiyorum, neye ihtiyacım var?”, “Nasıl olmalı?”, “Nasıl 
olursa daha mutlu olurum?” sorularına cevap aramak. 
Unutulmamalıdır ki; estetik işlemler sizin ne istediğinize göre, 
gerçekçi istekler doğrultusunda değerlendirilerek yapılabilir. 
Sizin istemediğiniz ya da yapılması mümkün olamayacak 
işlemler  yapılmaz.

Daha sonraki adımımız, bir plastik cerraha görünüp ayrıntılı 
muayene olmak ve istediklerimizi anlatmak olmalıdır.
Sonuç olarak -yine belirtmekte fayda var- gerçekçi olmak 
kaydıyla sorunlar, danışan kişi ve doktorun fikir birliği ile 
çözülebilir. Önemli olan en iyi sonuçla en mutlu şekilde süreci 
tamamlamak olacaktır.

Y

Liv Hospital Ankara’da hastalarını kabul 
eden Op. Dr. Gökay Baykara, bu ayki 

Sağlık Molası köșesinde yüz gençleștirme 
operasyonlarından bahsediyor. Bu tip 
sorunlara nasıl yaklașılması gerektiğine 

değinen Baykara, ameliyatlı ve 
ameliyatsız çözümleri

MAG Okurlarına aktarıyor... 

Yüz Gençleştirme

Op. Dr. Gökay 
Baykara

sağlık ve güzellik

OP. DR. GÖKAY BAYKARA

Tedavi seçenekler nelerdir?
Dediğim gibi öncelikle sorunun ne olduğu tayin edilmeli. Daha 
sonra, bizim sunabileceğimiz ameliyatlı ya da ameliyatsız 
müdahaleler olabilir: 

Cerrahi için henüz erken dönemde olduğu düşünülen ve cerrahi 
istemeyen hastalar, çok zamanı olmayan, hemen yaptırıp sosyal 
veya iş hayatına bir iki saat içinde dönmek isteyen hastalar için 
uygun yöntemler ameliyatsız dediğimiz işlemlerdir. 

Ameliyatsız uygulamaları; botoks, enjekte edilebilir dolgu ürünleri 
ve ip askı (sarkmış cildi yukarı asma yöntemi) olarak ayırabiliriz.

Ameliyatlı işlemlerse; yağ dolgusu, şakak germe, kaş kaldırma, üst 
göz kapağı operasyonu, badem göz ameliyatları, rinopilasti, alt 
göz kapağı operasyonu, yağ dolgusu, yüz germe, boyun germe, 
liposuction ve benzerleridir.

Yüz gençleştirme uygulamaları hangi yaştan 
itibaren yaptırılmalıdır?
Ameliyatsız uygulamalar, yani botoks. Özellikle botoks 
zamanının etkisini geciktirmek için koruyucu amaçla yirmi beş 
yaşından itibaren dinamik çizgileriniz oluşuyorsa yapılabilir. 
Dolgu işlemlerini ise dudak dolgusu, jawline dolgusu, göz altı ışık 
dolgusu gibi kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre erken yaşlarda 
yapabiliyoruz.

Cerrahi estetik işlemlerden de şakak germe, cat eyes ya da badem 
göz estetiği, kaş kaldırma, dudak kaldırma, rinoplasti, gıdı 
liposuction, yağ dolgusu gibi işlemler genç yaşlarda yapılabilen 
operasyonlardır.

Göz kapağı operasyonları, orta yüz germe, gıdı-boyun germe, yüz 
germe gibi operasyonları yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak 
yaparız. 
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operasyonlarından bahsediyor. Bu tip 
sorunlara nasıl yaklașılması gerektiğine 

değinen Baykara, ameliyatlı ve 
ameliyatsız çözümleri

MAG Okurlarına aktarıyor... 

Yüz Gençleştirme

Op. Dr. Gökay 
Baykara

sağlık ve güzellik

OP. DR. GÖKAY BAYKARA

Tedavi seçenekler nelerdir?
Dediğim gibi öncelikle sorunun ne olduğu tayin edilmeli. Daha 
sonra, bizim sunabileceğimiz ameliyatlı ya da ameliyatsız 
müdahaleler olabilir: 

Cerrahi için henüz erken dönemde olduğu düşünülen ve cerrahi 
istemeyen hastalar, çok zamanı olmayan, hemen yaptırıp sosyal 
veya iş hayatına bir iki saat içinde dönmek isteyen hastalar için 
uygun yöntemler ameliyatsız dediğimiz işlemlerdir. 

Ameliyatsız uygulamaları; botoks, enjekte edilebilir dolgu ürünleri 
ve ip askı (sarkmış cildi yukarı asma yöntemi) olarak ayırabiliriz.

Ameliyatlı işlemlerse; yağ dolgusu, şakak germe, kaş kaldırma, üst 
göz kapağı operasyonu, badem göz ameliyatları, rinopilasti, alt 
göz kapağı operasyonu, yağ dolgusu, yüz germe, boyun germe, 
liposuction ve benzerleridir.

Yüz gençleştirme uygulamaları hangi yaştan 
itibaren yaptırılmalıdır?
Ameliyatsız uygulamalar, yani botoks. Özellikle botoks 
zamanının etkisini geciktirmek için koruyucu amaçla yirmi beş 
yaşından itibaren dinamik çizgileriniz oluşuyorsa yapılabilir. 
Dolgu işlemlerini ise dudak dolgusu, jawline dolgusu, göz altı ışık 
dolgusu gibi kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre erken yaşlarda 
yapabiliyoruz.

Cerrahi estetik işlemlerden de şakak germe, cat eyes ya da badem 
göz estetiği, kaş kaldırma, dudak kaldırma, rinoplasti, gıdı 
liposuction, yağ dolgusu gibi işlemler genç yaşlarda yapılabilen 
operasyonlardır.

Göz kapağı operasyonları, orta yüz germe, gıdı-boyun germe, yüz 
germe gibi operasyonları yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak 
yaparız. 

Güçlü Bağışıklığın Formülü

• Soğuk Algınlığını Önler
• Boğaz Ağrısını Hafifletir
• Yutkunmayı Kolaylaştırır

• Gebelikte Mide Bulantısını Azaltır
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Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Oğuz Atan, Plus Beauty 
Clinic YDA’da verdiği hizmetleri ve çevresel faktörlerden ya da genetik 

kaynaklı göz altı morluklarında uyguladıkları tedavi yöntemlerini aktarıyor... 

Hiperpigmentasyon Tedavileri

Op. Dr. Oğuz Atan

sağlık ve güzellik

OP. DR. OĞUZ ATAN

212 magdergi.com.tr



Göz altı morluklarında, bilinenin 
aksine uykusuzluk ana neden değildir. 
Hiperpigmentasyon en belirgin neden 

olarak kabul edilir.
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ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Eğitimleriniz, uzmanlık alanlarınız 
neler?
1988 yılında Konya’da doğdum. İlk, orta ve lise 
eğitimimi Konya’da tamamladım. 2013 yılında 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 

oldum. 2019 yılında ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Plastik Cerrahi kliniğinden ihtisas aldım. 2019-2021 yılları 
arasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev 
yaptım. 2021 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışı olarak 
ameliyatlara devam ettim. 2022 yılı itibarı ile Antalya’da 
sağlık turizmi operasyonlarına devam ederken Ankara 
Çukurambar’daki kliniğimizde hastalarımıza hizmet 
vermekteyiz.

Kliniğinizde hastalarınıza hangi hizmetleri 
veriyorsunuz?
Kliniğimizde, ameliyat dışındaki estetik uygulamalar olarak 
hizmet vermekteyiz. Örneğin; alında olan kırışıklıklar için botoks 
uygulamaları, diş sıkma ya da alt yüz genişliği nedeniyle çene 
botoksu, dudak, göz altı, elmacık, çene hattı belirginleştirilmesi, 
burun ve vücut dolgu uygulamaları, saç yenileme uygulamaları, 
mezoterapi, PRP, altın iğne tedavisi ile cilt yenileme, leke tedavisi, 
akne skarı düzeltilmesi, ameliyatsız yüz germe uygulamaları, 
yüzdeki damar genişlemeleri için lazer uygulamaları, epilasyon 
ve dövme silme olmak üzere hastalarımız için birçok tedavi 
seçeneği bulunmaktadır.

Anlaşmalı olduğumuz hastanelerde ise ameliyatlarımıza devam 
etmekteyiz. Bunlara örnek olarak burun estetiği, yüz germe 
işlemleri, göz kapağı estetiği, karın germe, meme küçültme, 
büyütme, dikleştirme, kol germe, bacak germe, liposuction, 
popo büyütme, annelik estetiği ve saç ekimi gibi birçok estetik 
ameliyatları uygulamaktayız.

Göz altı morluklarının nedenleri nelerdir? Bununla 
ilgili hangi işlemleri uyguluyorsunuz?
Göz altı morlukları; cilt rengine göre mor, mavi, kahverengi 
ve siyah görünebilir. Göz altı morluklarında, bilinenin aksine 
uykusuzluk ana neden değildir. Hiperpigmentasyon en belirgin 
neden olarak kabul edilir. Hiperpigmentasyon; genetik sebeplerin 
yanı sıra güneşe maruz kalma, kötü alışkanlıklar ve yetersiz uyku 
gibi çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Hiperpigmentasyona 
neden olan daralmış kan damarları veya göz altındaki derinin 
incelmesiyle, göz çevresi daha koyu renk görünür. Özellikle Asya 
ve Afrika’da insanlar hiperpigmentasyona daha yatkındır, çünkü 
genetik olarak cilt yapılarına bakıldığında göz altlarının ince 
olduğu bilinir. Bu da damarların daha belirgin olmasına ve göz 
altlarının daha koyu görünmesine neden olur. 
Göz altı morlukları için hastalar topikal kremler kullanabilir. 
Topikal kremlerden fayda görmeyen hastalarımız için ise çeşitli 
mezoterapi enjeksiyonları, lazer ya da dolgu uygulamaları 
yapılabilir. İleri evre morluk ve cilt sarkması olan hastalarda ise 
cerrahi, seçenek olarak düşünülebilir.

Bu işlemler kimlere veya hangi durumlarda 
uygulanmaz?
Genel sağlık durumunda sıkıntı olmayan, göz kuruluğu 
ve korneal hasarı olmayan hastalarda bu seçenekler 
uygulanabilmektedir. Daha önce göz ve göz çevresine cerrahi 
işlem uygulanmış hastalarda detaylı muayene ve tetkikler 
sonucu bu işlemler rahatça uygulanabilmektedir.

Ö

Genetik sebeplerden kaynaklı göz altı 
morluklarında da bu işlemler uygulanabilir mi?
Genetik sebepli göz altı morluğu olan hastalarda birçok 
yöntem güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir.

Çevresel faktörler söz konusu olmadığında, göz 
altı morluklarının kesin çözümü var mı?
Hastadan hastaya değişmekle birlikte birçok tedavi 
modalitesi kullanılarak yüzde yüze varan oranda göz altı 
morluklarına çözüm bulabilmekteyiz. Hastanın, yapılacak 
detaylı muayene ve tetkikleri sonrası uygulanacak tedavi 
yöntemi, karşılıklı konuşularak uygulanabilir. Tek seans 
olarak düşünülmemesi gerekir. Bazı hastalarda üç ya da dört 
seans sürecek, kabaca üç ila dört aylık bir süreç içerisinde yüz 
güldürücü sonuçlara ulaşmaktayız.  

plusbeautyclinicyda



Tamamen dișsiz hastaların çenelerine belirli açılarla yerleștirilen dört adet 
implant üzerine, aynı gün diș protezinin sabitlenmesini sağlayan “all on four” 
tekniğinin detaylarına inen Dt. Fethi Barıș Sancar, bu uygulamanın avantaj ve 

dezavantajlarını anlatıyor...

All on Four Tekniğine Dair

Dt. Fethi Barış Sancar 

sağlık ve güzellik

DT. FETHİ BARIȘ SANCAR 



Sinüs yükseltme, kemik ilavesi gibi ek 
ileri cerrahi ișlemlere gerek kalmadığı 
için all on four tekniğinde operasyon 

daha kolay ve hızlıdır. 

dt.fethibarissancar

zmanlık alanlarınız ve verdiğiniz 
hizmetlerden de bahsederek kendinizi 
tanıtır mısınız? 
Başkent Üniversitesinden mezun olduktan sonra 
diş hekimliğinin klinisyenlik tarafına yoğunlaşmak 
istediğim için ilk kliniğimi açtım. İlerleyen süreçte, 

ikinci kliniğimizde “all on four tekniği” ile tanıştım. Kliniğimizde 
implant uygulamaları başta olmak üzere diş hekimliği disiplininin 
bütün temel işlemlerini görebilirsiniz.

All on four tekniği nedir? Hangi şartlarda uygulanır? 
Kısaca bahsetmek gerekirse all on four implant, tamamen dişsiz 
hastalara belirli açılarla yerleştirilen dört adet implant üzerine aynı 
gün diş protezinin sabitlenmesini sağlayan bir işlemdir.

Bu teknik; tüm dişlerini kaybeden veya çekilmesi gereken ve çenenin 
arka bölgelerinde kemik olmayan hastalara uygulanmaktadır. 
Hastaların aynı gün sabit dişlere kavuşması çok önemlidir. Ayrıca 
hastanın, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir 
rahatsızlığının bulunmaması ve yeterli kemik hacmine sahip olması 
gerekmektedir. 

All on four implant tedavisinde acı hissi olmamaktadır. Lokal 
anestezi ile yapılmasının yanı sıra, hastalarımızın anksiyete veya 
korku gibi bir sebepleri olması durumunda talep etmeleri halinde, 
genel anestezi ile de yapılabilmektedir; ancak, anestezi etkisi 
geçtikten sonra az da olsa ağrı hissinin oluşabilmesi gayet normaldir. 

Tekniğin avantaj ve dezavantajlarını aktarır mısınız?
• Tamamen dişsiz veya dişsiz kalma ihtimali olan hastalar 
için geleneksel implant yöntemine göre daha ekonomiktir. 
Kullanılan implant sayısı azaldığından ve ilave cerrahi işlemler 
gerekmediğinden, maliyeti klasik diş implantı tedavisine oranla 
daha düşüktür.
• Sinüs yükseltme, kemik ilavesi gibi ek ileri cerrahi işlemlere gerek 
kalmadığı için, operasyon daha kolay ve hızlıdır. 
• Ameliyat ve tedavi süresi daha kısadır. Aynı gün içinde implant ve 
protez işlemi yapıldığı için hasta fazla sıkıntı yaşamaz. Kısa zamanda 
iyileşme, daha az acı ve daha az sıkıntıyla sonuçlanır. 
• Belirli vakalarda all on four tekniğinin en büyük avantajı, tam 
dişsiz hastalara aynı gün, tek bir cerrahi işlem ile sabit bir diş 
protezinin takılmasına imkân vermesidir.
• Çene kemiğinin arka bölümüne yerleştirilen açılı implantlar 
sayesinde anatomik oluşumlara zarar verilmemiş olur.
• Açılı posterior implantlar daha uzun kullanılarak, daha kaliteli bir 
kemiğe yerleştirilmiş olur.
• Kemik grefti uygulamalarına gerek kalmaz.
• Daha kolay temizlenebilen protezler yapılmasına olanak sağlar.
• Daha ileri kemik kayıpları engellenmiş olur.
• Konuşma ve çiğneme fonksiyonları iyileştirilir.
• Başarı oranı yüksek bir tedavi şeklidir.
• Hareketli diş protezi kullanamayan, bulantı refleksi olan hastalar 
için uygundur.

Bu tekniğin kullanıldığı tedavinin aşamaları neler? 
Uygulaması ne kadar sürüyor?
All on four tedavisi planlanan hastalar önce ayrıntılı bir klinik ve 
radyolojik muayeneden geçirilir. Kişilerden bilgisayarlı tomografi 
(BT) alınır, tomografi üzerinde ölçümler yapılır ve hastaya uygun 
bir planlama oluşturulur. Diğer implant destekli restorasyonlarda 
olduğu gibi prosedür iki aşamada gerçekleştirilir: Cerrahi ve diş 
protezi. Tedavi günü, cerrah tarafından dört diş implantı yerleştirilir. 

U

Daha sonra aynı gün, implantların üzerine geçici diş 
protezi takılır. Bir veya üç ay sonra hastaya kalıcı diş 
protezleri yerleştirilir.

All on four işlemi sonrasında dikkat edilmesi 
gerekenler nelerdir? Beslenme nasıl 
olmalıdır?
All on for implant tedavisi sonrası beslenme düzeni, 
herhangi bir cerrahi işlemden sonra yapılması gereken 
küçük detaylardan başlar. Geçici protezin takıldığı ve 
dental implant ile kemiğin kaynaşmasının beklendiği 
üç aylık süreçte, bizler tarafından verilen ve önerilen 
beslenme programına uyulması gerekmektedir. Bu 
süreçte çok sert besinler tüketilmemelidir. Üç ila dört 
aylık sürecin sonunda hastalarımıza kalıcı diş protezleri 
takılmaktadır. Sonrasında ise beslenme düzenleri için 
herhangi bir diyet verilmemektedir. İstedikleri besini 
tüketmekte özgürdürler; ancak, implantlarını daha uzun 
süre kullanabilmeleri için, tükettikleri besinlerde dikkatli 
olmaları önerilmektedir. 



Kalıcı, doğal ve sağlıklı çözümlerle danıșanlarına karșı  gerçekçi yaklașımları 
benimseyen Funda Kurt Healthy Beauty, kișiye özel tedavi yöntemleri olușturarak 
yol alıyor. Firmanın kurucusu Funda Kurt, merkezlerinde uyguladıkları ameliyatsız 

gençleșme yöntemlerini MAG Okurları için açıklıyor.

Güzelliğin Sağlıkla Buluştuğu Nokta 

Funda Kurt Healthy Beauty

ıllar içinde sadece yaş almıyoruz; çevresel koşullar, 
güneş ışınları kaynaklı birçok zararlı faktörlerden 
de etkileniyoruz. Cildimiz elastikiyetini 
kaybediyor, kurumaya başlıyor ve yılların 
yorgunluğu da haliyle yüzümüzden okunur hale 
geliyor. 

Biz ortaya koyduğumuz çözümlerde hep gerçekçi olmayı tercih 
ediyor, cildimiz temelinde yaşadığımız problemlere de yine aynı 
ciddiyetle yaklaşıyoruz. Böylece hem doğal, hem sağlıklı hem de 
danışanlarımızı mutlu eden kalıcı çözümler üretmiş oluyoruz. 
Ezberlenen yöntemleri uygulamıyoruz. Kişiye özel çözümler 

Y üreterek gerçekçi sonuçlar elde ettiğimiz tedavi yöntemleriyle 
yol alıyoruz. Funda Kurt Healty Beauty’de uyguladığımız bu 
yöntemlerden en çok tercih edilenleri şöyle sıralayabiliriz:

Ameliyatsız Cilt Gençleştirme Uygulamaları 
Az önce de bahsettiğim gibi yıllar içinde, çevresel koşulların 
ve güneşin zararlı ışınlarının da etkisiyle, kuruyan cilt 
yaşlanmaya başlar. Cildimiz yaş aldıkça elastikiyet ve kolajen 
kaybına uğrar. Ne yazık ki orta yaş döneminde hücre kaybı 
başlıyor, bununla birlikte cildimizdeki problemler de gözle 
görülür şekilde artıyor. İşte bu noktada, gençliğini korumak 
isteyen kadın ve erkekler için en etkili yöntem olan ameliyatsız 

sağlık ve güzellik

FUNDA KURT
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Ciltteki leke, renk eșitsizliği kișiyi 
olduğundan daha yașlı gösterir, çünkü 

lekeler cildin cansız, hasta, gölgeli 
görünmesine neden olur.

yüz gençleştirme uygulamaları imdadımıza yetişiyor. Peki, 
ameliyatsız yüz germe işlemi nasıl uygulanıyor?

Etkili ve kalıcı sonuçlar elde ettiğimiz medikal bir uygulamadır 
ameliyatsız yüz gençleştirme işlemi. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi herkese aynı işlemleri gerçekleştirmiyoruz. Öncelikle güçlü 
bir analiz ile cildin yaşadığı problemleri tespit ediyoruz ve bu 
problemler özelinde bir protokol belirleyerek yol haritamızı 
çıkarıyoruz. Ciltte ne yaşanıyor? Elastikiyet kaybı mı? Lekeler 
mi var? Pigmentasyon sorunu mu yaşanıyor? Önce tespit sonra 
tedavi…

Ciltteki leke, renk eşitsizliği kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterir, 
çünkü lekeler cildin cansız, hasta, gölgeli görünmesine neden 
olur. Yaş aldıkça cildi nemlendirmek daha da zorlaşır. Kolajen 
sentezinin azalmasına bağlı olarak cilt altındaki dokuların yapısı 
bozulur. Bu durum, cildin kendi kendini yenileme faaliyetlerinde 
olduğu gibi su tutma kapasitesinde de kayıplara yol açar. 
Yaşanılan tüm bu problemlerin ameliyatsız cilt gençleştirme 
uygulamaları ile üstesinden gelebiliyoruz. 

Yüz Şeklinize Göre Doğru Konturu Belirlemek 
İster misiniz? Radyo Frekans Teknolojisi ile 
Güzelliğiniz Dikkat Çekiyor…
Radyo frekans dalgalarının gönderdiği ısı, cilt altında kolajen 
üretimini tetikleyerek cildin kaybettiği elastikiyeti geri 
kazanmasını sağlarken, epidermise uygulanan ütüleme, cildin 
derinden yüzeye sıkılaşmasına yardımcı olur, yüz hatlarını 
belirgin hale getirir. 

Saten Yüz Germe ile Ameliyat ve Acı Olmadan On 
Yaş Gençleşmeye Ne Dersiniz?
Ameliyatsız, kesisiz, dikişsiz, iz bırakmayan yüz germe 
uygulamasıdır. Yüksek yoğunluklu ses dalgaları ile bağ dokuda 
oluşan kısmi hasarı iyileştirmek için pasif haldeki kolajen 
hücreleri aktif hale gelir.  Böylece cildin kendi kendini onarma ve 
iyileştirme, yenileme yeteneği harekete geçer. Deri altı dokularda 
başlayan yenilenme, yeniden yapılandırma, cildin yüzeyine 
gençlik ve sıkılaşma olarak etki edecektir. 

Altın İğne ile Filtresiz Güzelliğin Tadına Varın; 
Cildiniz, Özlediğiniz Işıltısına Kavuşuyor
Altın iğne, birçok cilt kusurunu tedavi edebilme özelliğine 
sahip olan bir cilt yenileme yöntemidir. Bu nedenle kullanım 
alanı oldukça geniştir. Yanık ve yara izlerinin tedavileri, kilo 
alıp vermeye veya hamileliğe bağlı olarak oluşan çatlakların 
giderilmesi, yaşlanma belirtilerinin giderilmesi, ince 
kırışıklıkların yok edilmesi, boyun, gıdı ve dekolte bölgelerinin 
görünümünün düzeltilmesi, akne ve izlerinin tedavisi, göz çevresi 
morluklarının giderilmesi, gözeneklerin sıkılaştırılması, vücutta 
form kaybı ve sarkıklıkların söz konusu olduğu bölgelerin 
düzeltilmesi, cilt lekelerinin giderilmesi gibi alanlarda altın iğne 
geçerli bir yöntemdir. 

Lazer ile Cilt Gençleştirme Uygulaması Yaşlanmaya 
“Dur” Diyor
Lazer ile cilt gençleştirme uygulamasında doku altına lazer 
ışınları gönderilir. Isıya dönüşen lazer ışınlarıyla cilt tamamen 
taranır. Böylece ciltteki kolajen üretimi artırılır. Kolajen üretimi, 
beraberinde yeni bağ dokusu oluşumunu da sağlar. Bu da cilde 
gergin, canlı bir görünüm kazandırırken, renk eşitsizliğini giderir. 
Elbette bu da yine acısız ve ağrısız bir yöntemdir. 

Yaşlanmaya Karşı Savaşı, Retinol Uygulaması ile Siz 
Kazanacaksınız: Cildinizin Vazgeçilmezi Retinol
Medikal cihaz uygulamalarının dışında bir yöntem olan retinol; 
cildinize anti-aging desteği sağlayarak yaşlanmaya karşı savaş 
açıyor. Yılda bir kez kış aylarında düzenli olarak yaptırılması yeterli 
oluyor. Uygulama, cilde canlı bir görünüm kazandırıyor, gözenek 
görünümünü azaltıyor ve cilt tonunu eşitliyor. İnce çizgilerin ve 
kırışıklıkların görünümünü azaltırken; güneşten hasar görmüş, cilt 
kusurları ve tıkalı gözenekleri de açıyor. Sağlıklı bir cilt için, retinol 
uygulamalarının şimdi tam zamanı. 



Güzellik ve 
Astrolojinin 
Sırları 
Konuşuldu
Ankara’nın sağlıklı güzellik merkezi 
Funda Kurt Healthy Beauty 
“Güzellik ve Astrolojinin Sırları” 
etkinliği ile ziyaretçilerini ağırladı. 

Kuzu Effect AVM’de gerçekleşen etkinliğin ev sahipliğini ve 
moderatörlüğünü üstlenen tanınmış Stil ve Marka Danışmanı 
Sertaç Darcan, Profesyonel Güzellik Koçu Funda Kurt’a güzellik 
trendleriyle ilgili sorularını yöneltti. Ünlü Astrolog Hande 
Kazanova’nın da katıldığı etkinlikte “Güzellik ve Astrolojinin 
Sırları” hakkında detaylı bilgiler verildi. Keyifli bir sohbete dahil 
olan katılımcılar, Funda Kurt Healthy Beauty’nin Ankara’da 
vermiş olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını dile 
getirdi. 

REYHAN EKİM GÜNSELİN DARCAN

EBRU AKGÜN FUNDA YALÇIN

davet

RÜYA TOKGÖZ

SERTAÇ DARCAN, HANDE KAZANOVA, FUNDA KURT
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NİMET ÖZDEMİR ERDEM TAȘKINSU, ESRA DUMAN İLKAY İȘBİLEN GÜL SAVCI

CEREN KESKİN KADİRHAN SUNGURLUAYȘE YILDIRIMGİZEM KARAVİT

Güzellik ve 
astrolojinin 
konușulduğu 
etkinliğin 
özel konuğu 
ünlü Astrolog 
Hande 
Kazanova’ydı.

ELİF  ARIKAN



Yves Rocher 
Yeni İş Birliğini 
Kutladı
Yves Rocher, Miray Daner iş 
birliğini keyifli bir lansmanla tanıttı. 
Reklam kampanyası davetine moda 
ve cemiyet hayatından ünlü isimler 
katıldı.

Bitkisel kozmetik markası Yves Rocher, marka yüzü Miray 
Daner ile başlayan iş birliğini keyifli bir davet ile tanıttı. 
Düzenlenen etkinlikte Miray Daner, markanın ürünleri 
hakkında önemli bilgiler verdi. Kozmetik meraklılarını 
buluşturan davete moda ve cemiyet hayatından ünlü isimler 
yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar cilt bakımı incelikleri hakkında 
yeni bilgiler edinirken aynı zamanda ürünleri keşfetme fırsatı 
buldu. 

davet

JENNIFER BOYNER

AYȘEGÜL ULUÇ

ZEYNEP ÖZKAYA, GİZEM GÜVEN

NİLA FIRAT

MİRAY DANER, DORUK CENKÇİ
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BİLGE YENİGÜL, HANDE TAȘER PELİN TAȘKIRAN DEREV CLARA KÖSEDAĞ

CAN HELVACIOĞLU, BURCU ȘENDİR ELİZ FINDIK SERAP KORKMAZ ARSLAN

Marka, yeni 
yüzüyle iș 
birliğini, moda 
ve cemiyet 
hayatından ünlü 
isimlerin katıldığı 
keyifl i bir davetle 
tanıttı.  



Duet Beauty Center’ın kurucu ortakları Iryna Aslan ve Elena Kuduban; 
cilt bakımı ișlemlerinde merkezlerinde kullanılan güncel teknolojik yöntemleri, 

kișinin cilt tipine uygun olarak yapılan bakım uygulamalarını ve 
cilt bakımının faydalarını MAG Okurlarına anlatıyor…

Duet Beauty Center
Cilt Bakımının Önemi

sağlık ve güzellik

ELENA KUDUBAN, IRYNA ASLAN

Kișinin cilt tipine uygun düzenli olarak 
bakımların yapılması; zamanla ve 

yașam koșullarıyla birlikte meydana 
gelebilecek kırıșıklık, sarkma, leke, akne 

gibi sorunların olușmasını engellemek 
açısından oldukça önemlidir.

ilt bakımın önemi nedir? Merkezinizde 
uyguladığınız cilt bakımı hizmetinizden 
bahseder misiniz?
Kişinin cilt tipine uygun, düzenli olarak 
bakımlarının yapılması zamanla ve yaşam 
koşullarıyla birlikte meydana gelebilecek 

kırışıklık, sarkma, leke, akne gibi sorunların oluşmasını 
engellemek açısından oldukça önemlidir. Cilt bakımını, sıcak 
buhar kullanmadan özel protokollerle gözenek açarak daha 
konforlu bir işlem ve yeni bir yöntemle uyguluyoruz.

Cilt bakımıyla hangi sorunlar ortadan 
kaldırılabilir?
Sivilce, siyah nokta ve akne sorunlarının ortadan kaldırılması, 
leke tedavisi, yaşlanma belirtilerinin giderilmesi, lifting 
uygulaması ile kolajen üretiminin artırılması, gözeneklerin 
küçültülmesi, pigment farklılığının önüne geçilerek cilt 
tonunun eşitlenmesi, komedon tedavisi ile siyah ve beyaz 
noktaların yok edilmesi cilt bakımıyla mümkün olmaktadır.

Çoğunlukla kullanılan lazer epilasyon işleminden 
daha farklı bir uygulama yapıyorsunuz. Bu 
uygulamanızın özelliklerinden bahseder misiniz? 
Hangi mevsimler uygulanabilir?
Lazerimiz son teknoloji CE belgeli ve FDA onaylı bir cihazdır. 
Bronz ten olmak üzere tüm cilt tipleri için güvenlidir. Her 
mevsim uygulama yapılabilir. Güçlü DİODE lazer teknolojisi, 
istenmeyen tüyleri altı seansta azaltmaktadır. Geleneksel lazer 

C

uygulamalarına kıyasla istenmeyen tüyleri en geniş alanlarda 
bile çok daha hızlı yok edebilmektedir. İyileşmeyi gerektiren bir 
süreç yoktur. Uygulamanın hemen sonrasında sosyal hayata 
derhal dönülebilir. İleri teknoloji soğutma sistemi ile daha 
hızlı ve konforlu bir epilasyon deneyimi yaşamanızın yanı sıra 
cildinizde koruma sağlar, cilde zarar vermez. 

 Çukurambar, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:25/D Çankaya/Ankara  Tel: +90 533 336 21 76
duetbeautycenter
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Ziyaretçilerinin ortak noktasının bütünselliğe ve gerçek bilgiye inanmak 
olduğunu belirten Master Body & Mind kurucusu Ecem Çelik, bütünsel 
güzelliği de açıklayarak zayıfl ama protokolleri hakkında MAG Okurlarını 

bilgilendiriyor ve yeni olușumlarını müjdeliyor.

Zihin ve Beden

Master Body & Mind 

sağlık ve güzellik

ECEM ÇELİK



Bölgesel incelmede en etkili yöntem, 
kiși ihtiyaçlarına göre doğru hazırlanmıș 

kombine uygulanabilen protokollerdir.

endinizden biraz bahseder misiniz? 
Sektöre yönelmeye nasıl karar 
verdiniz?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına 
başladım. Aktif ve yoğun çalışma temposunu 

dengelemek için farklı sağlık ve güzellik merkezlerini 
deneyimledim. Aslına bakacak olursanız estetik ve güzellik 
benim her zaman ilgilendiğim, üzerine düşündüğüm, 
araştırdığım konular oldu. Bu dönemdeki deneyimlerim; 
güzellik konusunun herkese aynı şekilde empoze edildiğini, 
estetik işlemlerinin insanlara mutluluk getirmesi gerekirken 
bazen kendi başına bir stres kaynağı bile olduğunu fark 
etmemi sağladı. Oysa gerçek mutluluk, içten dışa bütünsel 
bir güzellik anlayışı ile var olabiliyor. Herkesin de standart 
bir güzellik anlayışından çok kendini iyi, mutlu ve değerli 
hissettiği özel bir deneyim yaşamayı hak ettiğine inanıyorum. 
İşte bu inanç ve tutkuyla Master Body & Mind doğdu. 

Bütünsel güzellik nedir? 
Zihnin ve bedenin ayrılmaz bir ikili olduğuna inanıyorum. 
Benim için bütünsel güzellik koku, ses ve frekans ile arttırılmış 
farkındalığı olan bir estetik anlayışıdır.

Bahsettiğiniz bütünsel güzellik nasıl 
deneyimlenebilir?
Merkezimizi ziyaret eden danışanlarımız öncelikle huzurlu, 
sakin ve dingin bir ortamda farklı estetik ve güzellik 
hizmetlerini deneyimliyorlar. 

K



sağlık ve güzellik

Bunlardan birkaç tanesini saymam gerekirse; Master Body & 
Mind’a özel cilt bakım ve tedavi protokolleri, herkesin beden 
sesini dinleyerek oluşturduğumuz bölgesel incelme ve zayıflama 
işlemleri, Diode lazer epilasyon ve günlük yaşamımızda 
hayatımızı kolaylaştıran kalıcı makyaj işlemleri vb.

Peki, kimler bu hizmetlerden yararlanmayı tercih 
ediyor?
Bizim danışanlarımız elbette her yaş, her cinsiyet ve farklı yaşam 
tarzlarına sahip kişilerden olabiliyor; fakat MBM danışanlarının 
ortak bir özelliği var: Hepsi bütünselliğe ve gerçek bilgiye 
inanıyor, kendi değerini hissederek bizimle birlikte kendi 
güzelliğini yaratıyor.

MasterXshape, vakumlu 
radyofrekans özelliği ve yüksek 

ses dalgalarıyla zayıfl ama ve vücut 
șekillendirmede en etkili çözümdür.
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Master Body & Mind’a özel cilt bakım 
protokolleri nelerdir? 
Her kişinin bizimle paylaştığı öz ihtiyaçlara bağlı kalarak, 
oluşturduğumuz cilt bakım paketlerimiz var. Biz her zaman 
kişi deneyimine önem vererek protokollerimizi oluşturuyor 
ve geliştiriyoruz. Son olarak geliştirdiğimiz her cilt tipine 
uygun ve ciltte yenilenmeyi destekleyen orkide bakımı benim 
favorilerimden.

MasterXshape uygulaması hakkında bilgi verir 
misiniz? İşleyişi nasıl?
MasterXshape, vakumlu radyofrekans özelliği ve yüksek ses 
dalgalarıyla zayıflama ve vücut şekillendirmede en etkili 
çözümdür. Çalışma prensibi, vücuttaki dirençli yağları 
parçalama ve sıkılaştırmadır.

Bölgesel incelmede en etkili yöntem hangisi? 
Misafirleriniz en çok hangi yöntemi tercih 
ediyor? 
Bölgesel incelmede en etkili yöntem, kişi ihtiyaçlarına göre 
doğru hazırlanmış kombine uygulanabilen protokollerdir. 
G5 en çok bilinen, kullanılan ve merak edilen işlem olmakla 
beraber ardından radyofrekans ve kavitasyon yöntemleri ile 
etkili sonuçlar alıyoruz.

Zayıflama protokollerine giren ziyaretçilerinizin, 
işlem öncesinde ve sonrasında dikkat etmesi 
gerektiği hususlar neler? 
Sonuç alabileceğine inanmak, bedenini tanımak  ve kararlı 
olmak. Sonrasında, bizim hazırladığımız protokole uyarak 
paylaştığımız iyi yaşam tüyolarını uygulamak.

Merkezimizi ziyaret eden danıșanlarımız 
öncelikle huzurlu, sakin ve dingin 

bir ortamda farklı estetik ve güzellik 
hizmetlerini deneyimliyorlar.

Yeni bir oluşum içerisindesiniz. Bundan biraz 
bahseder misiniz?
Hep yeni hizmetlerle danışanlarının değişimine ve 
dönüşümüne katkı sağlamayı misyon edinmiş bir merkez 
olarak biz de ağustos ayında kendi yenilenme hareketimizi 
başlattık. Yeni kurumsal kimliğimiz, yeni çözümlerimizle 
danışanlarımızla buluştuk. Şimdi de MBM Akademi ile 
sektörde bir yenilenme hareketi başlatmak istiyoruz. Bugünün 
insanının ihtiyacı olan güzellik anlayışını yansıtmak ancak bu 
anlayışı benimseyen bir ekiple olabilir. Biz de MBM Akademi ile, 
bütünsel güzelliği, bunu öğrenmek ve uygulamak isteyen sektör 
çalışanlarını eğiterek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 



ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Bu sektöre yönelmeye nasıl karar 
verdiniz? Bu mesleği seçerken gayeniz 
neydi?
Arzu Büyükkapucu: Ben her zaman; hareketli, 
enerjik ve yardımsever bir insan olmayı 

amaçladım ve oldum. Tanıdıklarıma “Arzu nasıldır?” diye 
sorsanız, bu üç kelimeyi kesinlikle söylerler. Hareketliyim ve 
enerji doluyum. Etrafımda da enerji dolu insanların olması 
hoşuma gider. Enerji olmayan ortamda beni bulamazsınız. 
Bu sektör çok hızlı büyüyen, hareketli, inovatif bir sektör; 
bu yüzden enerjik insanların, en önemlisi enerjisini pozitif 
yönde kullanacak insanların başarılı ve faydalı olacağını 
düşündüğüm ve gözlemlediğim için bu sektöre yatırım 
yapmayı düşündüm. Bu alanda kendime hedefler belirledim: 
Sektörü seçerken yeniliklere açık bir insan olmam sebebiyle, 
bu yenilikleri çok iyi aktarabilecek bir kapasitemin olması 

hem kendimin kazanacağı hem de çalışanlarımla beraber 
danışanlara faydalı olabilmek için bu mesleği seçtim. Aslında 
özetlersek “kazan-kazan” mantığını benimsiyorum.

Hafi ze Öztürk: Daha çocuk denilebilecek yaşlarda meslek 
seçimimi hemşirelik okuluna giderek yaptım. İlk olarak o 
zamanlarda insanların hayatlarına dokunmanın ve onları 
şifalandırmanın beni çok mutlu ettiğini fark ettim ve kendimi 
bu yola adadım. Yoga serüvenime başlamamın ardından, 
şifalandırmanın yanı sıra, bulunduğum ortamı güzelleştirmeyi, 
göze hitap eden hoş bir biçime sokmak suretiyle değiştirmeyi de 
sevdiğimi fark ettim ve sonrasında kendimi bu yolda yürürken 
buldum. Bu sektöre girmemin en önemli nedenleri güzelliğe, 
estetiğe olan merakım ve etrafımı da güzelleştirmekten 
duyduğum memnuniyet olarak karşıma çıktı. İnsanlar 
güzelleşmek için bize geldiklerinde başka birtakım 
ihtiyaçlarının da olduğunu fark ettim. Bunlardan bazıları; 

Ö
Spor merkezi ve doktorlarıyla, ziyaretçilerine güzellik merkezi konseptinden 
farklı olarak bir kompleks hizmeti sağlayan Arzu Büyükkapucu ve Hafize 

Öztürk, çalıșma prensiplerini ve uyguladıkları protokolleri aktarıyor...

İnovatif ve Ayrıcalıklı 
Güzellik Kompleksi 

ARZU BÜYÜKKAPUCU

sağlık ve güzellik
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Öztürk, çalıșma prensiplerini ve uyguladıkları protokolleri aktarıyor...

İnovatif ve Ayrıcalıklı 
Güzellik Kompleksi 

ARZU BÜYÜKKAPUCU

sağlık ve güzellik

Prof. Dr. Ahmet Taner Kıșlalı Mahallesi 2870. Sokak Alımcı Park Villaları No: 4/3 Çankaya-Ankara
Tel: +0312 530 123 16 30          neslimgungenankara.parkcaddesi

kendine vakit ayırma, kendine şefkat gösterme, kendi değerinin 
farkına varma ve bu değeri çevresinden de görme isteğiydi. Bu 
nedenle güzelliği yogayla birleştirme fikrinden yola çıkarak 
güzelliğe bütünsel bir yaklaşımla bakmanın gerekli olduğunu 
anladım. Bunun sonucunda; merkezimizde verdiğimiz hizmetlere 
yoga, nefes ve meditasyon desteklerini de ekledik.

Verdiğiniz hizmetlerden bahsederek, diğer güzellik 
merkezlerinden farklı olarak uyguladığınız işlemleri 
de aktarır mısınız?
Verdiğimiz hizmetlerin başında insanların kendi vücudu 
ile barışık ve mutlu, huzurlu hale gelmesini sağlamak yer 
alıyor diyebiliriz. İnsanlar kendi vücutları ile mutlu olmazsa, 
mutsuzluğu beyninin bir köşesinde kalır ve bunu etrafındaki 
herkese yayar. Bu doğrultuda yaptığımız işlemlerin başında, 
iddialı olduğumuz, yüzde yüze yakın sonuç veren bölgesel 
zayıflama, epilasyon ve çatlak onarımı gelmektedir. Bunun yanı 
sıra; kalıcı makyaj, protez tırnak, ipek kirpik, kirpik lifting, kaş 
laminasyonu, cilt bakımı gibi kısa miatlı işlemlerde sektördeki 
kaliteli malzemeleri kullanarak, kaliteli sonuçları çıkarmak 
konusunda çok tecrübeliyiz. Bu işlemlerin hepsini yapmak için 
gerekli tüm belgelere sahip, bilgilere vâkıfız. Aynı zamanda 
bizim için en önemlisi, yenilikleri takip ederek kendimizi ve 
çalışan arkadaşlarımızı geliştirmek. Yakın zamanda açacağımız 
akademimiz için de çalışmalarımız sürmektedir. 

Kullandığımız cihazlar ve malzemeler kurumsal firmanın onaylı 
cihazları ve malzemeleridir. Güzellik merkezi konseptinden 
farkımız, buranın bir kompleks olmasıdır. Spor merkezi olan, 
hastane ve en yüksek seviyede doktor anlaşması olan bir kurumuz.

Ziyaretçileriniz için, uygulamalar haricinde 
verdiğiniz hizmetler neler?
Hafize Hanım yoga eğitmeni ve hemşiredir. Ayrıca tüm güzellik 
merkezlerinde bir diyetisyen vardır ama bizim diyetisyenimizin 
özelliğinin çok farklı olduğunu düşünüyoruz; hatta eminiz. En 
önemlisi millî bir sporcu annesiyiz ve aynı zamanda on dört 
yıldır çocuğumuzun koçluğunu ve menajerliğini yapıyoruz. 
Başarıya giden yol haritasını çok iyi biliyoruz. Sosyal çevremizin 
sporculardan, sağlık sektörü çalışanlarından oluşması hem 
yenilikleri takip etmemizi kolaylaştırıyor hem de ihtiyaçları 
belirlememizde, kendi çözümleri bulmamızda destek almamızı 
sağlıyor.

Misafirlerinizi nasıl bir ortama davet ediyorsunuz? 
Misafirlerimizi; mutlu ve huzurlu insanların çalıştığı, sıcak 
bir ortamda ağırlıyoruz. Yaklaşık bin metrekarelik kapalı 
alanımızla beraber iki yüz elli metrekarelik çok güzel, keyifli 
vakit geçirebileceğiniz bir bahçemiz bulunmaktadır. Merkezimiz; 
ulaşım olarak herkesin rahatlıkla gelebileceği ve çevresinde 
sosyal ortamların bulunduğu nezih bir villada yer alıyor. Bu 
alanda işlemler kişiye özel odalarda yapılmakta olup onların 
kendilerini rahat hissedebilmesi adına en küçük odamız on sekiz 
metrekaredir. Hijyen ve kalite vazgeçilmez kriterlerimizdir. Bu 
çatı altında misafirlerimize bilgi vererek, onları bilinçlendirerek, 
motive ederek işlemlerimizi gerçekleştirmekteyiz. 

Merkezinizde bir gününüz nasıl geçiyor? 
Ziyaretçileriniz hangi ayrıcalıklara sahip, neler 
vadediyorsunuz?
Günümüz; bir gün önce planlanan programın üstünden geçilen 
toplantı ile başlıyor. Ardından, tüm odaların ve merkezimizin 

temizlik ve hijyen kontrolünü bizzat yapıyoruz. Gelen 
müşterilerimizle ilgileniyoruz. Aynı zamanda; mutlu 
çalışanın mutlu müşteri grubu oluşturacağını bildiğimiz 
için çalışanlarımızla da ilgileniyoruz. Özellikle onların 
eğitimlerini belirlenmiş günlerde değil, her gün, her dakika 
gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımıza huzurlu ve mutlu bir 
ortam sunuyoruz. 

Medikal estetik ile ilgili uygulamalarınız 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Zamanla yıpranan yapıların kozmetik ve uygulanan 
protokollerle en güzel haline kavuşmasını sağlayan 
yöntemlerdir. Bunlardan bir tanesi NG protokolümüzdür. 
Bu protokol, bölgesel zayıflamada çok iddialı olduğumuz 
protokolümüzdür, danışanlarımızı, detaylı bilgi için 
merkezimize kahve içmeye davet ediyoruz.

Gelecek planlarınızda neler yer alıyor?
Bu alanda en yüksek danışan memnuniyet oranını 
yakalama hedefimiz var. Reklamlara inanıyoruz ve şart 
olduğunu düşünüyoruz; fakat en güzel reklamın bir 
danışanımızın memnun kalması olduğunu düşünüyoruz. 
Ankara’da kısa vadede en çok beğenilen, en çok tercih 
edilen ilk üç güzellik merkezinden biri olmayı, orta vadede 
ise birinci olmayı hedefliyoruz. 

HAFİZE ÖZTÜRK
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Çayyolu 
Şubesi 
Kapılarını Açtı
Ankara’nın Çayyolu bölgesi, özel 
bir açılış etkinliğiyle kompleks 
güzellik merkezine kavuştu. 
Spor merkezi, hizmetleri ve 
doktorlarıyla standart güzellik 
merkezlerinden farklı bir hizmet 
anlayışı benimseyen şubenin 
açılışı oldukça keyifli geçti.

Şubenin yöneticileri Arzu Büyükkapucu ve Hafize 
Öztürk’ün ev sahipliğindeki şık bir açılış davetiyle 
kapılarını açan Neslim Güngen Güzellik Merkezi 
Çayyolu, güzellik tutkunlarıyla cemiyet hayatının seçkin 
isimlerini buluşturdu. Yaklaşık bin metrekarelik bir alana 
sahip villada hizmet vermeye başlayan güzellik merkezi, 
dekorasyonu ve uygulamalarıyla davetlilerden tam not 
aldı. 

davet

ERKAN ÖZTÜRK BÜLENT VELİ BÜYÜKKAPUCU

BURCU ȘAHİNCANAN BOZKURT

HAFİZE ÖZTÜRK ARZU BÜYÜKKAPUCU

TUĞÇE AKÇA
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ADNAN TOSUN TUĞÇE AYYILDIZ DİLEK EROL AYȘE GİZEM SELVİOĞLU

Açılıș davetinde, 
cihazlar ve 
uygulamalar 
hakkında bilgi 
alan misafirler, 
etkinlik boyunca 
ikramlar ve 
müzik eșliğinde 
keyifl i anlar 
yașadı. 

HATİCE BIÇAR

İDİL ÖZTÜRK SERENAY BÜYÜKKAPUCU SEMİHA COȘAR ZAHİDE YILMAZ



Yirmi yıldan uzun süredir, savaș sanatları ve mücadele sporlarında edindiği 
tecrübelerini öğrencilerine aktaran Özgür Baș, uzman kadrosuyla birlikte 

eğitim verdikleri dersleri ve ilkelerini MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Kendinizi Savunun

Özgür Sports Club

röportaj

ÖZGÜR BAȘ
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Akademimizde boks branșına 
ilgi var; harika bir kardiyo, diğer 

dövüș sporları branșlarına 
nazaran kolay öğreniliyor ve etkili.

övüş sporlarına yönelişiniz nasıl oldu? 
Hangi alanlarda eğitim aldınız?
Yirmi beş senelik bir dövüş sanatları geçmişi, ter, 
gözyaşı, çok ama çok çaba, bugüne kadar hayatlarına 
dokunduğum binlerce öğrencim ki bu benim en 
büyük motivasyon kaynağım, sürekli çalışmak ve 

disiplin... Herhalde kendimi kısaca böyle tarif edebilirim.

Boks, kickboks, muay thai gibi vuruşlu stillerin eğitimlerini 
veriyorum. Tayland, Hollanda ve Amerika’nın en ünlü dövüş 
sanatları okullarında öğrendiğim teknik incelikleri ve bilgileri 
öğrencilerime aktarıyorum.

Ayrıca Wing Chun ve Brazilian jiu jitsu branşlarında da eğitmen 
seviyesindeyim. Brazilian jiu jitsuyu Ankara’ya ilk ben getirdim ve 
faaliyetlerinin başlamasını ben organize ettim.

Bugün Ankara ve Türkiye’de dövüş sanatları elit bir kitleye 
ulaşmış ve popüler branşlar haline gelmişse, mütevazi 
olmayacağım; bunda benim çok emeğim var.

Özgür Sports Club olarak verdiğiniz dersler neler?
Bizimle beraber çalışmaya başlayan herkes önce boks öğrenmeli. 
Dört ila altı hafta minimum; çünkü kendini savunmak için 
ellerini çok iyi kullanması gerekiyor öğrencilerin. Sonrasında 
salonumuzda kick boks ve muay thai de öğrenebilirler ama önce 
boks.

Eğitmen grubu olarak oldukça tecrübeliyiz. Salonda ders veren 
diğer eğitmenler şampiyon ve millî sporculardan oluşuyor. Hepsi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullu (BESYO) ve çok çalışkanlar.

En çok boks branşına ilgi var; harika bir kardiyo, diğer dövüş 
sporları branşlarına nazaran kolay öğreniliyor ve etkili. Tabii ben 
ve ekibimle çalışırsanız... Aylarca, hatta yıllarca ders alıp gard 
almayı bilmeyen öğrenciler gördüm. Bizim en büyük farkımız 
eğitim kalitemiz.

Kişinin kendisini savunmasının öneminden bahseder 
misiniz? 
Kötü niyetli bir insanla karşılaştığımızda kendimizi, maruz 
kalabileceğimiz zorbalığa karşı korumamız gerekiyor. Bu temel bir 
ihtiyaç.

Derslerinize katılabilmek için gereklilikleriniz 
neler? 
Tüm öğrencilerin mindere ve ringe girerken egolarını kapının 
önüne bırakmaları gerekiyor. Acımasız tespitlerime ve antrenman 
sırasında karşılaşacakları zorluklara dayanmaları lazım. Herkes 
yapamaz. Dövüş sanatları okulu bir eğitim merkezidir, müşteri 
değil öğrenci mantalitesi geçerli salonumuzda.

Öğrenci profiliniz ve yaş gurupları neler? Dövüş ve 
savunma sanatlarını öğrenmeye kimler geliyor?
Yediden yetmişe herkes yapabilir bu spor branşlarını. İş 
dünyasından insanlar, elçiliklerden gelenler, üniversiteli gençler, 
çocuklar, harika bir öğrenci topluluğumuz var. 

D



Elizya Güzellik 
Ankara’da
Elizya adıyla başkentte hizmete 
giren güzellik merkezi, keyifli 
bir davetle kapılarını açtı. Eda 
Aytekin’in girişimiyle misafirlerini 
kabul etmeye başlayan merkezin 
dekorasyonu, iç mimarisi ve verdiği 
hizmetler, davetlilerden tam not 
aldı.

Elizya Güzellik Merkezinin kurucusu Eda Aytekin’in ev 
sahipliğinde gerçekleşen açılışta konuklar, merkez ile 
ilgili beğenilerini dile getirdi. 1071 Plaza’daki firmanın 
çalışanlarından, cihazlar ve uygulamalar hakkında da bilgiler 
alan davetliler, etkinlik boyunca ikramlar ve müzik eşliğinde 
oldukça renkli anlar yaşadı. Eda Aytekin ise güler yüzü ve 
kıyafet seçimiyle göz doldurdu. 

davet

EDA AYTEKİN, ÖZHAN AYTEKİN
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İș ve bașkent 
sosyal 
yașantısından 
seçkin 
davetlilerin 
katıldığı açılıș 
etkinliği, 
konuklardan tam 
not aldı.

ÖZLEM DEMİRKANDİLEK BALCIAYȘE BODURSÜMEYRA MİLANFULYA,TEKİN,SELİM KALE

GÖRKEM AYTEKİN UMUT DEMİRBÜȘRA KIZILTAN ESRA TORAL, NEȘE ADIYAMAN



OMA için “dünyada bir ilk” sloganı 
kullanılıyor. IOMA’yı diğer cilt bakım 
markalarından farklı kılan en önemli 
özellikler nelerdir?
Ayla Kayıhan: IOMA, farklı bir marka. Gerçek 
anlamda farklı. Formüldeki içerikler üzerine 

hikâye yaratarak piyasaya çıkan cilt bakım markaları gibi 
değil kesinlikle. IOMA, kanıtlanmış sonuçlar sunmak üzerine 
odaklanmış farklı bir felsefeye, farklı bir yaklaşıma sahip bir 
marka. Bana göre IOMA’nın başarısının arkasında üç ana sebep 
bulunuyor. Kanıtlanmış ya da ölçülebilir sonuçlar, yüksek 
teknolojiye sahip cilt analiz cihazları (IOMA Sphere ve IOMA 
Mirror), şu an dünyadaki en gelişmiş cilt analiz cihazları. 
Cildin bütün özelliklerini ölçümleyebiliyor, kişiye uygun 
cilt bakım ürünleri listesi ile beraber cildin ihtiyaçlarına özel 
üretilebilen kremler için kişisel formül oluşturabiliyorlar. 
Ürünleri kullandığınızda, cihazlar sayesinde cildin öncesi ve 
sonrası gelişim karşılaştırılması yapılabiliyor; ciltte yarattığı 
faydalar, farklılıklar ölçümlenebiliyor. Üstelik bu hizmeti 
eczanemizde ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Kişiselleştirme, 
IOMA kelimesi tersten okunduğunda “À MOI,” yani Fransızca 
“benim için” anlamına geliyor. Kişiselleştirme IOMA’nın 
DNA’sı. Jenerik ürünler, kişiselleştirilmiş ürünler ile yarışamaz. 
IOMA’da kişiselleştirme; cildin ihtiyacını belirleyen yüksek 
teknolojili cihazlarla yapılan analize ve bu analiz sonucunda 
teknolojinin kişiye özel önerdiği formül ve bakım ritüeline 
dayanıyor. Ardından diğer IOMA cihazı In.Lab, milyarlarca 
olasılık içerisinden önerilen özel formüle göre müşterinin gözü 
önünde bir dakikadan az süre içerisinde kişiye ait ürünler 
üretiyor. IOMA’nın üç farklı kişiye özel üretilebilen ürünü 
mevcut: Ma Creme, Mon Serum ve son olarak, kişiselleştirilmiş 
göz çevresi kremi Mon Soin Yeux. On dokuz adet de raf ürünü 
mevcuttur. Benzeri olmayan bir deneyim. IOMA tecrübesi 

farklı ve benzersiz bir deneyim gerçekten. Cilt analiz cihazları 
ile gözünüzün önünde size özel kreminizi üreten In.Lab ile 
eczanemizde “sadece size özel bir an” yaşamanızı mümkün 
kılıyoruz. Bu yüzden eczanemizi de “deneyim noktası” olarak 
adlandırıyoruz. IOMA, formüllerinde yüzde altmış beşi doğal, 
yüzde beşi mineral ve yüzde otuzu doğal elementlerden oluşan 
biyoteknolojik içerikler olmak üzere toplamda yüz ondan fazla 
içerik kullanılıyor. Ayrıca IOMA; paraben, silikon, mineral 
yağlar veya zararlı maddeler kullanmadığı için de temiz bir 
markadır. 

IOMA ürün serileri hakkında bilgi verir misiniz? 
Ender Kerimoğlu: Kişiye özel olarak üretilen Ma Creme, Mon 
Serum ve Mon Soin Yeux ürünlerinin haricinde IOMA’da yedi 
ürün serisi mevcut ve bu serilerde on dokuz adet raf ürünü 
Türkiye’de hali hazırda sunulan ürünler. 

Hydra: IOMA, yaşlanmanın ilk belirtileriyle mücadele etmek 
için Hydra serisini geliştirdi. Cilt nemini korur ve yeniden 
kazandırır. Ciltte daha eşit bir su dağılımı sağlamak için 
tasarlanmıştır. Tüm cilt tipleri için uygundur. Energize: Hücresel 
işlevleri yeniden şarj eder ve güçlendirir. Cilt rengini aydınlatır 
ve parlaklığını geri kazandırır. Hücresel stresle savaşır ve erken 
yaşlanma belirtilerini önler. Renew: Yaşlanma belirtilerini 
onarır. Cildi yeniden yapılandırır. Kolajen artırımını yeniden 
sağlar. Calm: İritasyona uğramış ciltlerde cilt bariyerini onarır, 
cildi yatıştırır ve hassasiyeti azaltır. Purete: Bakteri aktivitesini 
kontrol eder. Sebum üretimini düzenler. Anti-inflamasyon ve 
cilt onarımını hızlandırır. Anti-hormonal akne tedavisi sunar. 
Matte: Yağlı cilt görünümünü matlaştırır. Parlak görünümü 
azaltır ve nemlendirme sağlar. Illumine: UV hasarına karşı 
daha esnek bir cilt bariyeri oluşturur. Leke oluşumunu önler. 
Yaşlanma belirtilerini ve kırışıklıkları tedavi eder. 

I
Eczacılar Ayla Kayıhan ve Ender Kerimoğlu; IOMA ürünleri kullanarak cilt bakımı 

tüyolarını, kișiye özel üretilen ürün yelpazelerini, günlük önerdikleri cilt bakım 
rutinlerini ve eczanelerinde verdikleri hizmetleri MAG Okurlarına anlatıyor…

Cildiniz İçin Özel Bir Deneyim
IOMA

sağlık ve güzellik

AYLA KAYHAN ENDER KERİMOĞLU
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Palmera Beauty kurucu ortakları Merve Yașar ve Nur Ünal; cildi 
derinlemesine temizleyerek yenilenmesini sağlayan ve cilt tipine göre 

seans sayısı değișikliği gösteren hydrafacial uygulamasını
MAG Okurları için detaylandırıyor.

Palmera Beauty
Orijinal Solüsyonlarla Hydrafacial

sağlık ve güzellik

NUR TURHAN ÜNAL MERVE YAȘAR
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Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli 
fark ise hydrafacial cihazımızın 

dünyada tek orijinal Amerikan marka 
olan Edge olması ve ișlemde orijinal 

solüsyonlarının kullanılmasıdır.

endinizi biraz tanıtır mısınız?
Merve Yaşar: Ankara doğumluyum. Çankaya 
Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. 
Nur Ünal: Erzurum doğumluyum. Çankaya 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 
Daha önce farklı sektörlerde çalışmış olmamıza ve 

üniversite eğitimlerimizin sektörün dışında kalmasına rağmen; 
küçük yaşlardan itibaren güzellik sektörüne olan ilgimiz, 
çevremiz tarafından bu konular hakkında danışılan ve güvenilen 
kişiler olmamızla beraber, aynı zamanda edindiğimiz tecrübeler 
doğrultusunda hayallerimizi gerçekleştirmek adına Palmera 
Beauty markasını kurduk. Böylece üniversitenin ilk yıllarında 
başlayan dostluğumuzu iş ortaklığına taşıdık.  

Palmera Beauty’nin kuruluş gayesi ve verdiği 
hizmetler nelerdir?
Üniversiteden gelen bilgi birikimimizle birlikte sektörle ilgili 
aldığımız birçok eğitim, katıldığımız sertifika programları 
ve edindiğimiz tecrübelere dayanarak ve aynı zamanda birer 
müşteri olarak yıllardır karşılaştığımız eksiklikleri ve yanlış 
uygulamaları göz önünde bulundurup alanında uzman ve 
deneyimli kadromuzla birlikte kaliteli ve koşulsuz müşteri 
memnuniyetini sağlamayı kendimize gaye edindik. Palmera 
Beauty ailesi olarak müşterilerimize cilt bakımları kapsamında 
hydrafacial, saten yüz germe, altın iğne ve dermapen 
uygulamaları yapıyoruz. Yapılan tüm bu uygulamalara ek 
olarak işlem kalıcılığını arttırmak adına ev destek ürünleri 
de sunmaktayız. Bununla birlikte merkezimizde epilasyon 
uygulamaları, bölgesel incelme işlemleri, tüm kalıcı makyaj 
uygulamaları ve ipek kirpik ile kirpik lifting işlemleri 
yapılmaktadır. Ayrıca uzman diyetisyenimizle beraber 
misafirlerimize sağlıklı beslenme ve diyetisyenlik hizmeti 
vermekteyiz. Böylelikle müşterilerimiz, bir güzellik merkezi 
bünyesinde alabilecekleri tüm hizmetlere, kaliteden ödün 
vermeyen uzman kadromuz ve titizlikle seçilen ekipmanlarımız 
sayesinde Palmera Beauty’de ulaşabilmektedirler. Bizim için en 
önemlisi, müşterilerimizin içten gelen güzelliklerine güzellik 
katmak ve onların istedikleri hizmeti en iyi şekilde alabilmelerini 
sağlamak. 

Saten yüz germe uygulaması nedir? Sonuçları 
kaçıncı seanstan itibaren görülmeye başlanır? 
Saten yüz germe uygulaması; cerrahi olmayan, yaşlanma sürecine 
meydan okuyan, son derece etkili bir uygulamadır. Bu uygulama 
ile birlikte cilt altına verilen radyo frekans, pasif durumdaki 
dokuların harekete geçmesini sağlar ve cildin kendini yenilemesi 
yeniden aktif hale getirilir. Cilt kalitesini artırarak, ciltte yaşla 
birlikte oluşan elastikiyet kaybının giderilmesine yardımcı olur. 
Tüm yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulanabilir. Uygulama 
sonrasında cilt lifting etkisi ile gerilir ve toparlanır. Saten yüz 
germe uygulaması; gıdı toparlama, yüz hatlarını ortaya çıkarma, 
dekolte bölgesini gençleştirme, ince kırışıklıkları gidermenin 
yanı sıra kolajen üretimini ve nem dengesini sağlar. Böylelikle 
canlı, ışıltılı ve genç bir cilt elde edilir. İlk seanstan itibaren 
gözle görülür sonuçlar elde ettiğimiz gibi, işlem kalıcılığı ve 
etkinliğinin artması için haftada bir uygulanacak şekilde dört ila 
sekiz seans uygulanmasını tavsiye ediyoruz. 

Hydrafacial uygulaması ne işe yarar? Ne kadar süre 
boyunca uygulanması gerekir?
Vortex teknolojisi ile yapılan, cildi derinlemesine temizleyen ve 
cildin yenilenmesini sağlayan bir yöntemdir. Patentli hydropeel 

K
uç, cildi besleyen madde ve minerallerce zengin özel solüsyon 
ile nemlendirerek gözenekleri derinlemesine temizler ve cildi 
yumuşatır. Peeling özelliği sayesinde kir, yağ ve ölü hücreleri 
sökerek cildi arındırır. Vortex etkisini kullanan sistem 
tamamen acısız ve hızlı bir şekilde siyah ve beyaz noktalar ile 
fazla sebumu kolayca çıkarır. Son aşama olarak, cilt temizlenip 
arındırıldıktan sonra özel başlık sayesinde nemlendirici ve 
besleyici vitamin ile antioksidanlar cilt altına iletilir. Bizi bu 
noktada rakiplerimizden ayıran en önemli fark ise hydrafacial 
cihazımızın dünyada tek orijinal Amerikan marka olan Edge 
olması ve işlemde orijinal solüsyonlarının kullanılmasıdır. 
Tüm solüsyonlar Amerika’da, uzun ve özenli araştırmalar 
sonucu üretilmiş antioksidanlar, peptitler, aydınlatıcı ajanlar 
ve asitlerdir. DermaBuilder, GlySal Asit Peeling, Activ-4, 
Beta-HD, Antiox-6, Antiox en yoğun kullanılan hydrafacial 
solüsyonlarıdır. Bu uygulama esnasında uzman kadromuz 
kişiye uygun ürün ve yöntemler kullanarak çalışmaktadır. 
Tabii ki bu yöntem cilt tipine göre seans sayısı değişikliği 
gösterebilir; fakat tek seansta gözle görülür bir fark olmaktadır. 
Ortalama seans süresi kırk beş ila altmış dakika arasındadır. 
Sağlıklı, temiz ve parlak bir cilde sahip olmak için ise 
genellikle ayda bir uygulama yapılması gerekmektedir. 

Hydrafacial uygulamasının sonuçları nasıldır?
Düzenli uygulamalarda cilt tipine uygun ürün seçilmesiyle 
birlikte siyah, beyaz nokta ile akne sorunlarının önüne 
geçilmesi, leke problemlerinin giderilmesi, genişlemiş 
gözeneklerin küçültülmesi ve cilt tonunun eşitlenmesi 
sağlanmaktadır. Aynı zamanda kolajen üretimini arttırarak 
yaşlanma belirtilerini geciktirdiği gibi mat, solgun görünüm 
ve ince çizgiler için etkili bir uygulamadır. Uygulama sonrası 
ciltte parlama, nemlendirme ve canlılık etkisi görülmektedir. 
Böylece herkes tarafından arzulanan makyajsız bir şekilde de 
kusursuz, pürüzsüz ve fresh görünüm elde edilmektedir. 

Peki, bu uygulamanın kullanımının sakıncalı 
olduğu durumlar bulunuyor mu?
Herhangi bir zararı tespit edilmiş olmasa da hamile ve emziren 
kadınlar için önerilmez. Açık yara, aktif egzama, yeni yara 
izi varsa hydrafacial uygulanmamaktadır. Ayrıca son bir ay 
içinde kimyasal peeling gibi derin cilt soyan uygulamalar 
yapılmışsa biraz daha zaman geçmesi önerilmektedir. Bunun 
dışında hassas ciltlerde dahi uygulanabilen hydrafacial 
uygulamasının bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. 
Uygulama esnasında ağrı ve acı hissedilmediği gibi en 
konforlu cilt bakımı uygulamalarından biridir. 
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Kendi ismiyle kurduğu güzellik merkezinde misafirlerine hizmet veren Güzellik 
Uzmanı ve Saç Ekme Koordinatörü Eda Bayazıt; bölgesel incelme ișlemine 

dair merak edilenleri MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Eda Bayazıt
Bölgesel İncelme

sağlık ve güzellik

EDA BAYAZIT
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En önemli konu, bölgesel incelme 
uygulaması yapılırken kișinin günde 

iki buçuk litre su içmesidir. Bu sayede 
parçalanan yağlar vücuttan idrar 

yoluyla atılacaktır.

ölgesel incelme nedir?
Zaman zaman, ne kadar zayıflarsak zayıflayalım 
bazı bölgelerdeki kalıplaşmış yağlardan kurtulmak 
pek mümkün olmaz. Yağ hücreleri hepimizin bildiği 
üzere vücudun depo ettiği fazla enerjilerdir. Aslında 
disiplinli diyet programları ve düzenli, uzun zaman 

alacak spor desteği ile bu yağlardan kurtulmak mümkün olabilir. 
Daha az zaman harcayarak, kendinize daha çok vakit ayırarak, son 
teknoloji cihazların desteği ile bu yağlara veda etmek çok kolay 
hale geliyor. 

Kimler bölgesel incelme yaptırabilir?
Fazla yağlardan kurtulmak isteyen herkes bölgesel incelme 
yöntemlerine başvurabilir ancak, hamilelerde, kalp pili 
kullananlarda ve ciddi kalp sorunu olanlarda bölgesel incelme 
uygulamaları yapılamamaktadır. Bunlara ek olarak uygulama 
yapılacak olan bölgede metal protez olanlar da bu uygulamadan 
yararlanamamaktadır.

Kaç seans uygulama yapılması gerekir?
Bölgesel incelmede kullanılan cihazlara ve kişinin vücut yapısına 
göre değişmekle birlikte, gözle görülebilen kalıcı sonuçlar elde 
etmek için ortalama altı ila sekiz seans uygulama yapılmaktadır. 
Her seans, uygulama yapılan yere bağlı olmak kaydıyla, kırk 
ila kırk beş dakika sürmektedir. Seanslar haftada iki kez 
uygulanmaktadır.

Bölgesel incelme kalıcı mıdır?
Elbette bölgesel incelme kalıcı bir etki sunar ancak, hastanın 
hareketsiz bir yaşam sürmeye devam etmesi, sağlıksız ya da 
dengesiz beslenmesi gibi nedenlerle incelme elde edilen bölgede 
yeniden yağlanma meydana gelebilir.

Bölgesel zayıflamada nelere dikkat etmeliyiz?
Etkili bir sonuca ulaşmak için üç ay kadar düzenli yapılması 
önerilir. En önemli konu, bu uygulama yapılırken kişinin günde 
iki buçuk litre su içmesidir. Bu sayede parçalanan yağlar vücuttan 
idrar yoluyla atılacaktır. Beslenme alışkanlığının düzenlenmesi de 
bölgesel incelmenin sonucunu olumlu şekilde etkileyecektir.  

B
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Sephora Yeni 
Kartını Tanıttı
Güzellik tutkunu ünlü isimleri 
buluşturan bir davetle Sephora, 
yeni kartının tanıtımını yaptı. 
Davetliler, düzenlenen etkinliklerle 
keyifli anlar yaşadı.

Markanın yeni kartının lansman davetine katılan misafirler 
tanıtımın yanı sıra yeni sezonu keşfetme fırsatı yakaladı. 
Cemiyet hayatını ve güzellik tutkunlarını buluşturan 
organizasyonda gold temasıyla uygulanan makyaj stilleri, 
deneyim alanları ve global markaların dikkat çekici stantları 
katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. 

davet

HANDE KAZANOVA MELİS AĞAZAT PELİN KAYA ECE VAHAPOĞLU ALPAY PINAR ALTUĞ

AYÇA KAYA
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HANDE KAZANOVA MELİS AĞAZAT PELİN KAYA ECE VAHAPOĞLU ALPAY PINAR ALTUĞ

AYÇA KAYA

DAPHNE BEHAR MELİSA ASLI PAMUK ECE NAYMAN PINAR HOTİÇ CEMRE KEMER MEDİNA

RACHEL ARAZ KİRESEPİ GAMZE KEÇELİ MERT ASLAN RÜYA BÜYÜKTETİK EZGİ APA

Davette, 
markanın 
yeni kartıyla 
uyumlu olarak 
gold temasıyla 
uygulanan 
makyaj stilleri 
katılımcıların 
beğenisini 
topladı.



Șifalı bir taș olarak kabul edilen ve kișinin çevresine olan uyumunu 
sağlayarak vücudunu dengeleyen kristal kuvars ile șifalandırma çalıșmalarını 

MAG Okurlarına aktaran Alkım Holistik Danıșmanlık kurucusu 
Sibel Duran Koç, bu çalıșmaların çakralara olan etkisini de ele alıyor.

Alkım Holistik Danışmanlık
Kristal Kuvars Yatak ve Çakralar

röportaj

SİBEL DURAN KOÇ
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Kristal kuvars tașları yedi çakra 
noktasına enerji akıșı ile negatif 

enerjiyi çekip pozitif enerjiyi 
vererek, çakraların dengeye 

gelmesini sağlar.

ristal Kuvars Yatak
Kristal kuvars, metafizik olarak kuvvet sembolüdür. 
Kişi üzerinde netlik, denge ve arınmayı sağlar. 
Kişinin enerjisini temizlediği için spiritüel anlamda 
güçlenmesine yardımcı olur. Negatif enerjiyi 
temizlemesinden dolayı da terapi alan kişilerin 

sezgilerini kuvvetlendirip üçüncü gözünün açılmasına yardımcı 
olur.

Kristal Kuvars Taşı
Doğada, bir canlı gibi yıllarca büyüyebilen bir taştır. Genellikle 
altıgen şeklindedir. Kuvars taşı türlerinden bir tanesidir. Dünya 
kabuğunun onda birini oluşturur. Genellikle içerisinde donmuş bir 
su damlası bulunur.

Kristal Kuvars Yatağın Faydaları
• İnsan çakralarını dengeler.
• Kişinin enerjisini ve ağrısını temizleyerek duyguları temizler.
• Konsantrasyonu kuvvetlendirir.
• Kişideki kötü enerjileri temizler.
• Stres ve kaygıyı dengeler.

Çakra Nedir?
Çakra; insanların, kainat üzerindeki enerji formları ile iletişim 
kurmasını sağlayan enerji giriş kapılarıdır. Nasıl bizim ülkelerin 
sınır kapıları varsa, çakralar da aynı şekilde bedenimizin sınır 
kapılarıdır. Neyi alacağına, neyi almayacağına o çakranın bilinç 
seviyesi karar verir. Bu sebeple “Kabul ettim,” demek, ilgili olan 
çakranın sınır kapılarındaki geçerliliği arttırır. Dolayısıyla çakra, 
bizim dışarıdan gelebilecek etkenlerdeki ve alver döngüsünü 
sağlayan en önemli kapımızdır. Çakra, enerji üreten bir merkez 
değildir. Kainatta var olan enerji durumlarının giriş ve çıkışlarına 
izin veren ve sevkiyatını sağlayan kapılardır. Bedenimizde yedi ana 
çakra vardır. Bedenle beraber dokuz çakraya tekabül eder.  

Çakra Çeşitleri
1- Kök çakra; rengi kırmızıdır.
2- Sakral (cinsel) çakra; rengi portakal rengidir.
3- Solar peleksus çakra; rengi sarıdır.
4- Kalp çakra; rengi yeşildir.
5- Boğaz çakra; rengi mavidir.
6- Alın çakrası; rengi çivit rengidir.
7- Taç çakra; rengi menekşe veya beyazdır.
8- Sekizinci çakra; elektromanyetik alanımız, yani auramızdır.
9- Dokuzuncu çakra; kainatın kendisi ve onunla iletişimimizdir. 
Yaratıcı ile olan bağlantımızdır.

Kristal Kuvars Yatağın Çakralara Etkisi
Kristal kuvars taşları yedi çakra noktasına enerji akışı ile negatif 
enerjiyi çekip pozitif enerjiyi vererek, çakraların dengeye gelmesini 
sağlar. Günlük yaşantımızda daha enerjik, daha rahat ve dengede 
kalmamızı sağlar. Uyku problemlerine iyi gelir, zihin karmaşasını 
dengeler. Gün içinde maruz kaldığımız manyetik enerjileri temizler 
ve bize daha kaliteli bir yaşam sunar.

Karşılaşılan Vakalar
Tarafımıza başvuran aile, çok sorunlu bir boşanma sürecindeydi. 
Birbirleri ile iletişim kuramayan karı-koca ve olaydan çok fazla 
etkilenmiş sekiz yaşında bir yavrumuz vardı. Kuvars yatak ile 
yapmış olduğumuz seri seanslar ile anne, baba ve çocuğu dengeye 
getirdik. Boşanma süreci daha kolay bir geçiş ile, yavrumuz daha 
fazla etkilenmeden atlatıldı.

K

alkimholistikdanismanlik

Bir danışanımız, uyku problemleri ile bize geldi. Kristal 
kuvars yatak ile yapmış olduğumuz çalışmalar ile uyku 
sorunu dengeye geldi.

Huzursuz bacak sendromu ile bize başvuran bir 
danışanımız, kuvars yatak ile almış olduğu terapilerden 
sonra rahatsızlığından şifalanarak yaşam kalitesini 
arttırmayı başardı.

Üniversite sınavına hazırlanan, çok fazla kaygıları olan 
bir öğrencimiz, yine yapılan kuvars yatak terapileri ile 
kaygılarından ve stresten şifalanarak, istemiş olduğu 
başarıyı sağladı ve Hukuk Fakültesini kazandı. 



Büyük Bir 
Coşkuyla Evet
Derya Aysoy ve Ender Kerimoğlu; 
iş, bürokrasi ve cemiyet hayatından 
seçkin davetlilerin katıldığı şık bir 
düğün töreniyle dünya evine girdi. 

Finans Uzmanı Derya Aysoy ve Cepa Eczanesi sahibi Ender Kerimoğlu, 
Sheraton Ankara Hotel’deki muhteşem bir düğün töreniyle hayatlarını 
birleştirdi. Aslen Mardinli olan çift, nisan ayında aile arasında 
düzenledikleri şık ve sade bir törenle nişanlanmıştı. Eski Ulaştırma 
Bakanı İbrahim Aysoy’un da şahitliğinde büyük bir coşkuyla 
birbirlerine “evet” cevabını veren yeni evliler, ilk danslarını mutlulukla 
gerçekleştirdi. Seçkin davetlilerin katıldığı düğün töreninde her şey 
kusursuzdu. Çiçeği burnunda çift, düğünün ardından balayı için 
Maldivler’i tercih etti. 

düğün

BERK-EMEL-FARUK TERZİHAN KIVANÇ-DİLARA ÖZDEN

MELTEM, MURAT AYSOY SELMA-ALTUĞ AKMAN ÇİĞDEM-ÖZKENT ÖZALTIN
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düğün

Nisan ayında 
evlilik yolundaki 
ilk adımlarını 
atan Derya 
Aysoy ve Ender 
Kerimoğlu’nun 
düğün törenine 
çok sayıda 
seçkin davetli 
katıldı.

NEFİSE-ÇAĞRI TETİK KORAY-SİNEM ȘAMGÜL MUAMMER GÜLER

YOSUN DAĞLI TURGUT-PERİHAN UYAR ÖYKÜ-MEHMET TEKMEN
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Koray Ertücan Uygur’un kurucusu olduğu 
Roadrunner’ın ilk buluşması gerçekleşti. Ankara’da 
ender bulunan spor araçların katıldığı bir etkinlik 
grubu olan Roadrunner, Uygur’un yeni açtığı 
W215 Garage’da toplandıktan sonra şehir turu attı. 
Aileleriyle tura katılan grup üyeleri, şehir turunun 
ardından, düzenlenen büyük aile kahvaltısıyla 
keyifli bir gün geçirdi.  

Spor Araçla 
Şehir Turu
Roadrunner’ın ilk buluşması 
gerçekleşti. Davetliler spor 
araçlarla yaptıkları şehir 
turundan sonra kahvaltıyla 
günü noktaladı.

haber

İLEF Mezunları 
Buluştu
Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesinin mezunları keyifli 
bir etkinlikle bir araya geldi. 
Öğrencilik yıllarından bu yana 
bağlarını koparmayan İLEF’liler, 
eskimeyen dostluklarını, 
katıldıkları workshop’la 
taçlandırdı.

İletişim Fakültesinin 1995 yılı mezunları, Golden 
Chef Mutfak Akademisinde düzenlenen renkli 
bir organizasyonda buluştu. Çeşitli workshop’lara 
katılan eski dostlar, nefis yemek tariflerini ve sunum 
inceliklerini öğrenirken aynı zamanda tekrar bir arada 
olmanın mutluluğunu yaşadı. 
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İş, sanat ve sosyal yaşantının ünlü isimlerini ağırlayan 
sergi, Maji Art Gallery’de kapılarını açtı. Reşat 
Atalık’ın; “matematiğin sanatı ve sanatın matematiği” 
mottosuyla oluşturduğu düzeni eserlerine yansıttığı 
sergi, konukları yaradılıştaki mükemmelliğe doğru 
bir yolculuğa çıkarırken büyülü anlar yaşattı. 

Bilimle Sanat 
Yan Yana
Bilim insanı Reşat Atalık’ın, 
ziyaretçileri felsefeye 
doğru özgün bir yolculuğa 
çıkaran “Şifreler” isimli 
sergisi sanatseverlerin ve 
koleksiyonerlerin
beğenisine sunuldu. 

GAYE DONAY, MUAMMER KESKİN, EKREM CANDAR

İnci Kefalin 
Yolculuğu
Su altı fotoğrafçılığındaki özgün 
çalışmalarıyla tanınan sanatçı 
Saygun Dura’nın “Arada” isimli 
sergisi Pera Palace Hotel’de 
yer alan Galata Fuaye’de 
sanatseverlerle buluştu.

Istanbul Concept organizasyonu ile Pera Palace Hotel 
ev sahipliğinde gerçekleşen Saygun Dura’nın su altı 
fotoğrafları sergisi “Arada”, otelin yeni sanat alanı olan 
Galata Fuaye’de ziyaretçilerini ağırladı. Sanatçının Van 
Gölü’nde çektiği ve beş yıl boyunca üzerinde çalıştığı 
inci kefalin göçü ve gerçeküstü heykelleri andıran 
mikrobiyalitleri kapsayan sergisi; aralarında iş, cemiyet 
ve sanat hayatından saygın isimlerin de bulunduğu 
ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkardı. 



On Bin Şey 
Ünlü İsimleri 
Buluşturdu
İstanbul Bienali kapsamında 
Yedikule Hisarı Top Kulesi’ne 
yerleştirilen“On Bin Şey” 
enstalasyonu sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.

Muse Contemporary tarafından Sinan Polvan küratörlüğünde 
hayata geçirilen ve Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özçelik’in ev sahipliğindeki, sanatçı Jake Michael Singer’ın 
“On Bin Şey” isimli enstalasyonunun açılış davetine iş, sanat ve 
cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.  

davet

YILDIZ ÖZ SAMAHA, DUYGU HÜRKAN

ESRA ERANDAN, SERAP SARI, ELİF YAZICI

DİLEK GERGEROĞLU, JAKE MICHAEL SINGER
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ldığınız eğitimlerden ve yaptığınız 
çalışmalardan bahsederek başlar 
mısınız?
Babam çeşitli otellerin yönetim kurulunda 
yer alan bir yönetici olduğundan çocukluğum 
otellerde geçti, yani otelci bir aileye doğdum 
diyebilirim. Otelcilik okuduktan sonra 

konaklama işletmeciliği üzerine yüksek lisans ve MBA yaptım. 
Çalışma hayatıma turizm sektöründe başladım. Ardından 
Tunus’a döndüğümde menkul kıymetler borsasından bir 
iş teklifi aldım ve daha sonra kısa bir süre Paris’te finans 
sektöründe üç yıl çalıştım. Sık sık seyahat ettiğim hareketli bir 
iş hayatım ve Place Vendôme’da bir ofisim olmasına rağmen 
asıl ait olduğum ve gerçekten keyif aldığım mesleğin otelcilik 
olduğuna karar verdim. Bu kararın ardından turizm sektörüne 
geri döndüm. Açılışını yaptığım oteller meslek hayatımda 
benim için çok kıymetli, bu doğrultuda yirmi beş senedir 

A
Özel hayatındaki hobileri ve koleksiyonlarıyla dikkat çeken, İstanbul’un ilk 
Asya misafirperverliğine sahip oteli “Shangri-La Bosphorus Istanbul”un 

Genel Müdürü, Julian Star Ödüllü TJ Joulak, 
bașarıları ve otel üzerine merak edilenleri MAG Okurlarına özel yanıtladı...

Otelci Bir Aileye Doğmak

tj Joulak

dört kıtaya yayılmış on bir farklı ülkede ve çeşitli otellerde 
çalışmalarımı yürütüyorum.

Onlarca farklı ülkede çalışmış olmanın size 
kattıkları neler? 
Yaptığımız iş nedeniyle çok fazla ülkede yaşama ve çalışma 
imkânımız oluyor. Gittiğim yerlerde tanıştığım insanlar ve 
edindiğim çevre, bana bu sektörün kattığı en büyük değer. 
Farklı kültürlerin davranış ve geleneklerini öğrenmek, onlara 
ilgi duymak bir otelci olarak işimizi çok daha iyi yapmamıza 
olanak sağlıyor ve bu benim de çok üzerinde durduğum bir 
konu. Toplam on bir ülkede çalıştım ve beş otelin açılışını 
yaptım; bu deneyimler esnasında birlikte çalıştığım ekip 
arkadaşlarımı ve ülkelerinin kültürlerini, geleneklerini 
tanımak mesleğimin en büyük artılarından oldu. Farklı 
ülkelerde çalışırken daha esnek olmayı ve şartlara adapte 
olmayı öğrendim. Her ülkede iş hayatının ve sektörümüzün 

röportaj
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ldığınız eğitimlerden ve yaptığınız 
çalışmalardan bahsederek başlar 
mısınız?
Babam çeşitli otellerin yönetim kurulunda 
yer alan bir yönetici olduğundan çocukluğum 
otellerde geçti, yani otelci bir aileye doğdum 
diyebilirim. Otelcilik okuduktan sonra 
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benim için çok kıymetli, bu doğrultuda yirmi beş senedir 
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dinamikleri çok farklı; hem bu şartlara adapte olmak hem de 
dünyanın her yerinden insan biriktirmek benim için paha 
biçilemez. Bir otel işletmecisi olarak, birçok kültüre hâkim 
olmanın, işimizin çok büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum. 

Bulunduğunuz noktaya gelene kadar nasıl yollardan 
geçtiniz? 
On dokuz yaşında, St. James’ Court’ta staj yaparken üç kez üst 
üste ayın çalışanı seçilmiştim. O zamanki genel müdürüm beni 
ödüllendirmek için ne istediğimi sordu ve ben de her çarşamba 
çay saati için gelen Lady Diana’ya çay servisi yapmak istediğimi 
söyledim. Hitap şeklinden, salondan nasıl ayrılmanız gerektiğine 
kadar dikkat edilmesi gereken sayısız detay vardı ve bu servis 
için tam iki hafta hazırlanmıştım. Benim için meslek hayatımda 
çok önemli değeri olan bu anının, bu sektörde mükemmelliğin 
ve lüksün detaylarda gizli olduğuna dair çok önemli bir örnek 
olduğuna inanıyorum. Bana göre otelciliğin zorluğu her misafirin 
lüks ve servis adına farklı beklentilerinin olması. Odak noktada 
insanın olduğu her işte bu böyle. Misafir beklentilerinin sürekli 
olarak artması, bizim de yenilikleri takip ederek verdiğimiz 
servisin kalitesini sürekli arttırmamızı gerektiriyor. Bu sektörde 
başarılı olmanın yolu ise kesinlikle yaptığınız işten keyif almak 
ve ekibinizle iyi iletişim kurmaktan geçiyor. Bu başarının altında 
tabiri caizse işin mutfağına girmek de var. Yani her departmanın 
işleyişine dair bilgi sahibi olmanız gerekiyor, çünkü ancak o 
zaman bütünsel bir bakış açısıyla yönetim mümkün oluyor.

İstanbul’un sizde uyandırdıklarını, hissettirdiklerini 
nasıl tanımlarsınız? 
Ben kendimi Türkiye’de evimde hissediyorum. Büyük dedem 
Türk, ben de yarı Tunuslu bir İngiliz olarak Türk tarihine çok 
aşinayım, Tunus’taki cadde ve okul isimlerinin birçoğu bu 
muhteşem ülkenin tarihi şahsiyetlerinden geliyor. Hem aile 
kökenlerim hem de tarihsel ve kültürel bağlarımız nedeniyle 
burada çok rahat ve mutlu hissediyorum. İstanbul çok dinamik 
bir şehir, burada sıkılmaya zaman yok. Mimari olarak da Osmanlı 
tarzından çokça etkilendiğimi söyleyebilirim.

Julian Star Ödülü’ne layık görülmek nasıl bir duygu? 
Kariyerim boyunca farklı pozisyonlar ve ülkelerde birçok 
ödüle layık görüldüm. Julian Star Ödülü, tüm otelciler için 
büyük önem taşır. Bu harika ödüle ve 2022 yılında dünyanın 
en iyi otelcilerinden biri olma unvanına layık görüldüğüm için 
gerçekten çok minnettarım. Bu ödül aynı zamanda sürekli olarak 
öğrenmeye ve gelişmeye devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. 
En iyilerden biri olmak her zaman mutluluk verici, asıl zor kısım 
ise pozisyonu korumak. Umarım bu başarımızı sayısız ödülle 
taçlandırırız.

Asya misafirperverliği nasıldır? 
Markamızın temelini oluşturan Asya misafirperverliğinin 
temeli aslında tamamen içtenlik. Biz Shangri-La ailesi olarak 
bu yaklaşımı hem ekip arkadaşlarımıza hem de misafirlerimize 
sergiliyoruz. Hizmeti sunan kişi olarak ancak siz mutlu ve 
samimiyseniz bu hissi misafirlerinize yansıtabiliyorsunuz. Asya 
misafirperverliğinin dünyaca ünlü olmasının başlıca nedeni olan 
bu samimiyet, Türk misafirperverliği için de geçerli. Dünyanın 
neresinde olursanız olun, bir Shangri-La oteline gittiğinizde 
kendinizi evinizde hissedersiniz. Vizyonumuz dahilinde yeni 
ufuklara öncülük ederek en sevilen otelcilik grubu olmak 
istiyoruz ve bunu da ancak o içtenlik ve mutluluğu paylaşarak 
gerçekleştirebiliriz.

Boğaz’a karşı olan konumuyla misafirlerini 
muhteşem bir manzarayla karşılayan Shangri-La 
Bosphorus’un sundukları neler? 
Shangri-La’nın felsefesinde Asya misafirperverliği ve lüks 
anlayışı ile hizmet vermek var. Shangri-La Bosphorus, Istanbul; 
zincirin her açıdan en iyi ve en çok öne çıkan otellerinden biri. 
Ünlü Türk ve Asya misafirperverliklerinin mükemmel bir 
birleşimi olan otelimiz, markaya anlamını veren “saklı cennet” 
kavramını misafirlerine yaşatmayı amaçlıyor. Otel; şehrin 
dokusuyla uyumlu mimarisi, hem Türk hem Asya kültürünü 
yaşatan dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Shangri-La Bosphorus, 
Istanbul’da bir yandan Boğaz’ın kalbinde olduğunuzu, bir 
yandan da Asya kültürünün ilhamını hissediyorsunuz. 
Oteldeki mermer detaylar ve ışıltılı avizeler, ilhamını göz alıcı 
Dolmabahçe Sarayı’ndan alıyor. Ünlü Türk sanatçıların tabloları, 
Boğaz’ın renkleri ve yaşam enerjisinin ilhamı ile dizayn edilen 
CHI, The Spa, Türk motifleri ve ödüllü konsepti ile Çin-Kanton 
mutfağından lezzetler sunan Shang Palace, Akdeniz ve Asya 
mutfağı restoranı IST TOO ile Shangri-La Bosphorus, Istanbul; 
misafirlerine A’dan Z’ye eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Shangri-La 
Bosphorus misafir portföyü BDT ülkeleri, Avrupa ve Orta Doğu 
pazarlarından İstanbul’un yüksek sosyetesine kadar uzanan 
üstün hizmet kalitesi ve lüks arayışındaki kişilerden oluşuyor.  

Özel hayatınızdaki hobilerle de dikkat 
çekiyorsunuz. İşten geriye kalan zamanlarınızda 
neler yapmaktan zevk alıyorsunuz?
Eşim ve kızıma ayırdığım zaman benim için çok değerli, ne 
kadar yoğun bir tempoda olursam olayım, aileme ayırdığım 
zamandan vazgeçmiyorum. Bunun yanında büyük bir 
Formula 1 ve futbol hayranı olduğumu söyleyebilirim. Yarışları 
ve desteklediğim takım Inter Milan’ın maçlarını olabildiğince 
takip etmeye çalışıyorum. Eşim ve arkadaşlarım için yemek 
pişirmeyi çok seviyorum. Aşçılığım, özellikle de İtalyan 
mutfağından yaptığım yemekler yakın çevrem tarafından 
hep çok beğenilir. Deniz ürünlü makarna en çok rağbet gören 
yemeklerimden.  Yemek, yıllar içinde benim için bir tutkuya 
dönüştü, gittiğim ülkenin mutfağından özel tarifleri öğrenmeyi 
ve denemeyi çok severim.

Koleksiyonlarınız neler? 
Yemek tariflerinin dışında Inter Milan forması ve saatlere 
büyük ilgim var. Özenle sakladığım ve daima genişlettiğim 
bir saat koleksiyonuna sahibim. Saatler benim için gerçek bir 
tutku ve büyük bir yatırım diyebilirim. Lütfen bunu eşime 
söylemeyin...

Dünyada size en keyif veren yer neresi?
Filipinler’deki Boracay Adası tatil için en çok keyif aldığım yer. 
Yerel halkla iç içe olabileceğim, yöresel lezzetleri tadabileceğim, 
huzurlu, rahat ve özel bir servis anlayışı olan yerleri seviyorum. 

Hayat ve çalışma felsefeniz nedir?
Bu sektörde çalışmaya başladığımdan beri, farklı bakış açılarına 
açık olmaya ekstra özen gösteriyorum. Her güne yeni bir gün 
olarak başlıyorum ve önceki günkü olayların o gün işimi 
etkilemesine izin vermiyorum. Odağında insan olan bir iş 
yaptığımız için herkesin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına uyum 
sağlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda hayat ve çalışma felsefesi 
olarak kendime her gün söylediğim bir söz var: “Bugün yeni 
bir şey öğreneceğim ve öğreteceğim, bir misafirin de yüzünün 
gülmesini sağlayacağım.” 
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Şehirde 
Sonbahar 
Kokusu
Jo Malone London, ikonik kokusu 
English Pear and Freesia’nın 
sonbahara özel tasarımını sevenleri 
ve cemiyet dünyasının tanıdık 
yüzleriyle buluşturdu.

Markanın MeClay Seramik Atölyesi eşliğinde İstanbul’da 
gerçekleştirdiği etkinlikte davetliler kokunun yeni şişe 
tasarımını kutlarken, seramik boyama ile armut formlu 
tabakları kişiselleştirdi. Influencer’lar ve cemiyet hayatından 
ünlü isimlerin katıldığı sonbahar ruhunu yansıtan kutlama, 
sunumlar eşliğinde oldukça keyifli geçti. 

davet

MELODİ ELBİRLİLER TÜRKMEN

NİL ERTÜRK, MERİÇ KÜÇÜK

TUVANA BÜYÜKÇINAR

ELİZ FINDIK



Armut ve frezyalarla süslenen 
atölyede markanın yeni 
tasarımını kutlayan konuklar 
büyüleyici bir deneyim yașadı. 

ELİZ FINDIK

ECEM OLTULU

HANDE TOKMAK

LARA TUKSAL

MİHRE MUTLU

MELİKE SARIKATİPOĞLU



Sonsuza Dek 
Evet
Ankara Söğütözü’nde bulunan Zenith 
Dental Center Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi kurucusu Ortodontist Uzm. 
Dr. Dt. Emir Bahman Şahbaz ile Zenith 
Dental Center Başhekimi Protez 
Uzmanı Dr. Dt. Gizem Kılıç görkemli ve 
sıra dışı bir düğün ile sonsuza dek evet 
dedi. 
Amerika, Hollanda, Fransa, Avustralya, İran ve yurt içi birçok ilden 
yoğun bir katılımla gerçekleşen düğüne Crowne Plaza Intercontinental 
Hotel ev sahipliği yaptı. Çiftin şahitliğini 23, 24, 25, 26, 27. Dönem 
Milletvekili İlknur İnceöz ile Ankara Sanayi Odası Başkanı ve Ankara 
Sanayi Odası 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç üstlendi. 
İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen 
düğünde gecenin ilerleyen saatlerine kadar vals, zeybek, Azeri ve 
Lübnan dans şovları sergilenirken, Canto Orkestrası’nın sahnesiyle 
de enerji bir an olsun dinmedi. Gizem Hanım’ın her iki gelinliği de 
dünyaca ünlü Milla Nova tarafından haute couture olarak yurt dışında 
dikildi ve son düzenlemeleri Türkiye’de Vakko Wedding tarafından 
yapıldı. Damatlık için Emir Bey’in tercihi ise Vakko oldu. 

düğün
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SAFOURA -SHEIDOUSH SHAHBAZI KAVE-SARA SHAHBAZİ SEYİT ARDIÇ İLKNUR İNCEÖZ

NAZENİN-LEYLA ȘAHBAZ HAYRİYE-SEBAHATTİN KILIÇ LOHRASEB-ZİNAT ȘAHBAZ

Yoğun bir davetli 
katılımıyla 
gerçekleșen 
düğün töreninde, 
yeni çiftin 
heyecanı ve 
mutluluğu 
gözlerden 
kaçmadı.



Altıncı Yıla 
Merhaba
Seren Erdoğan Couture; 
altıncı yılını, cemiyet hayatının 
seçkin isimlerinin katıldığı 
çok özel bir davetle kutladı. 

Ünlüler dünyasının önde gelen isimlerini giydiren genç moda 
tasarımcısı Seren Erdoğan, kendi ismiyle kurduğu markasının 
yeni yaşını Trilye Restaurant’taki özel bir yemekle kutladı. 
Cemiyet hayatının saygın isimlerinin Seren Erdoğan Couture 
kıyafetleriyle katıldığı davette konuklar, akşam yemeği yiyerek 
uzun uzun muhabbet etti. Davetlilerin göz alıcı kıyafet seçimleri 
ise şıklık yarışına sahne oldu.  

davet

SEREN ERDOĞAN
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DİLEM KAYMAZ DİLȘEN KARASERPİL TÜFEKÇİASLIHAN BARIȘ

Beğenilen 
dizilerdeki ünlülerin 
de modacısı olan 
Seren Erdoğan’ın 
tasarımlarını, 
akșam da 
misafirleri giyerek, 
sürpriz yaptılar.

SOPHİE YEGIN ȘULE DAYANGAÇ DADAK BERİL ÇAVUȘOĞLUDAMLA PERÇİNER



Masalsı 
Bir Düğün
Medtronic Dijital Pazarlama 
Müdürü Tuğçe Gülsoy ile 
Noksel Çelik Boru Satış Müdürü 
Levent Yalman muhteşem 
bir törenle dünyaevine girdi.

Millî takım eski teknik direktörü Müjdat Yalman ile Nergis 
Yalman’ın oğlu Levent Bey ve Prof. Dr. Ufuk Gülsoy ile iş insanı 
Gülden Gülsoy’un kızları Tuğçe Hanım, Bodrum’da tanışarak 
geçtiğimiz nisan ayından nişanlanmıştı. Birlikteliklerini 
oldukça şık bir düğünle taçlandıran çiftin düğün törenine tıp 
dünyasının önde gelen profesörleriyle iş ve cemiyet hayatından 
seçkin konuklar katıldı. Gecenin sonunda tebrikleri kabul eden 
mutlu çift, balayı için Maldivler’e uçtu. 
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Birlikteliklerini evlilik 
ile taçlandıran 
Levent ve Tuğçe 
Yalman çiftinin 
düğün törenine tıp 
dünyasıyla iș ve 
cemiyet hayatının 
önde gelen isimleri 
katıldı.

ÖZKENT-ÇİĞDEM ÖZALTIN BATUHAN-MURAT-AYTÜL ÇAKMAK MEMET-ÖYKÜ TEKMEN

UFUK-GÜLDEN GÜLSOY, NERGİS YALMAN, KORAY-SİNEM YALMAN ȘAMGÜL



eçtiğimiz ay elime geçen bir çalışma, bu 
konu üzerine eğilme isteği uyandırdı bende. 
Yüzyıllardır var olan bir gerçeğin, yeniden 
yorumlanmasından bahsediyor gibiydi 
aslında. Başarılı olmak için tek bir alanda, 
istikrarlı çalışmalar sonucu elde edilen mi 

sonuç olarak görülmeliydi; yoksa yeniden revaçta olduğunu 
gözlemlediğimiz, birden fazla alanda kendini geliştirmiş ve o 
alanlarda yetkin olmak mı bizi başarı tanımına götürmeliydi? 
Gelin, hep örnek alacağımız Atatürk’ten ilhamla bu soruya 
yanıt arayalım. Savaşta, ülkesi her şeyini kaybetmek üzere iken, 
pes etmeyip umut olmuş bir komutan, cephenin ortasında, 
eğitim kongreleri planlayıp o kongrelerle açıklayacağı kararları 
belirleyen bir öğretmen. Ülkesinin yeni vizyonunu belirleyen 
bir lider ve korkusuzca devam etmesi için, askerlerine örnek 
olan bir vizyoner. Hepsinin altından kalkan tek bir isim: 
Mustafa Kemal Atatürk. Peki, başarılı olması için neden bu 
kadar çok şeyle ilgilenmesi gerekti sizce?

David Epstein “Çok Yönlü” ismini verdiği çalışmasını 
hazırlarken; profesyonel atletlerden tutun Nobel Ödülü 
sahiplerine kadar birçok başarılı insanın hayatlarını inceliyor. 
Bu incelemenin sonucu, erken uzmanlaşmanın kural değil 
istisna olduğunu kanıtlıyor. Küçük yaşta sazı eline almaktansa 
farklı konularla ilgilenerek yolunu geç bulanlar daha yaratıcı 
oluyor diyor; tek alanda uzmanlaşmış kişilerin göremedikleri 
bağlantıları daha kolay kurduklarını da ekliyor.

Ailesinin gönderdiği okullarla hayallerine giden yolda bir 
vizyon kazanmış olarak ilerleyen Ata’mızın, koşullar ne olursa 
olsun, çok yönlülüğü ile hepimize ışık olduğu daima aşikâr 
olmuştur. 

Çalışma da; çok yakın zamanda tenisi bırakıp emekli olan 
Roger Federer ve golf sporunun yaşayan efsanesi Tiger 
Woods’un başarı hikâyelerinden yola çıkılarak yapılan 
analizle başlıyor. Federer, içinde top olan veya olmayan 
birçok sporu yaptıktan sonra tenise karar vermişken; Woods, 
babası tarafından oldukça bilinçli ve programlı bir şekilde 

golf ile tanıştırılıyor. Uzmanlar, deneyim çeşitliliğinin, bir 
dala erken yönelmek kadar katkısı olduğunu söylüyor. 
Günümüzde uyaranların fazlalığı ve azalan odağımızın etkisi 
ile öğrenmekte yavaşladık. Bunun sonucunda da mesleklerin 
farklı farklı geri bildirimler aldığını gördük. Tek bir alanda 
uzman olmak artık cazip gelmemeye başladı. Öğrenmekte 
yavaşlasak da öğrenmeyi hızlandıran araçlar aracılığı ile birçok 
kolda öğrenmelerimiz arttı ve bu da esnek olmamızı sağladı. 
Epstein esnekliğin uyum sağlamayı kolaylaştırdığını söylüyor. 
“Bir ayağınız hep kendi dünyanızın dışında olsun.” diye de 
ekliyor…

Yapılan bir çalışma, kariyerinde erken uzmanlaşanların 
üniversite sonrası yüksek ücretli işlere başladıklarını; ama 
daha sonra uzmanlaşanlarınsa becerilerine ve kişiliklerine 
daha uygun işlerde çalışarak avantaj yakaladıklarını ortaya 
çıkardı. Kuşkusuz, Tiger Woods’un erken gelişimine ve 
net hedeflerine sahip bireylere ihtiyaç duyulan alanlar da 
var ancak, teknoloji dünyayı her bireyin sadece küçük bir 
parçayı gördüğü, birbirine bağlı sistemlerin dev ağlarına 
doğru döndüren bir hale getirmişken geniş başlayıp gelişme 
kaydettikçe farklı deneyim ve perspektifleri benimseyen 
çeşitliliğe sahip insanlara da ihtiyacımız var. 

David Beckham ve Michael Jordan başarıyı, çok çalışmaktan 
öte istikrar kelimesi ile tanımlıyorlar. Günde bin şut atmayı 
hedef haline getiren, başarının devamlılığı için başkası 
günde bin şut atarsa kendisinin bin bir şut atması gerektiğini 
düşünen, başarı için çok çalışmaktan daha fazlası gerektiğini 
savunan sporcular var. Bir de Thomas Edison, Lionel Messi, 
Oprah Winfrey, Marilyn Monroe, Jim Carrey gibi, başarısızlık 
hikâyelerinin ardından büyük başarılara ulaşan insanlar var 
ve hep aynı şeyi söylüyorlar: Yeter ki pes etme, işte o zaman 
başarı sana mutlaka bir şekilde ulaşacak. Bir Çin atasözünün 
dediği gibi: “Başarısızlık, başarıdan çok daha fazla şey öğretir.” 
Başarıya ulaşmak için atılması gereken ilk adım, başarmayı 
istemek ve çalışmaktan vazgeçmemektir. Hareket eden bir 
karınca, oturan bir öküzden daha fazla yol alır. O zaman artık 
başarı için harekete geçme zamanıdır.  

G

Öncelikle doksan dokuz yıl evvel bize cumhuriyeti armağan 
eden Ata’mızın ıșığının sonsuz olmasını diliyor ve hepimize 

onun aziz hatırasıyla, dolu dolu geçecek bir kasım ayı diliyorum. 
Seksen dört yıl önce olduğu gibi her zaman Ata’mızdan ve 
aziz hatırasından öğreneceğimiz çok șey var. Bu ay, yılı da 

tamamlamanın hazırlığında iken, hepimizin ilgisini çekeceğini 
düșündüğüm bir konu ile karșınızdayım: Bașarı.

Başarmanın 
Çok Yönlü Formülü

karma

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

264 magdergi.com.tr





Çocuklar 
Podyumda
Özel Güler Anaokulu öğrencilerinin 
“İlk Adım Moda” defilesi, seçkin 
konukların katılımıyla Odeon Sanat 
Akademisinde gerçekleştirildi. 

Sare in Wonderland kurucusu Serap Sümer’in birbirinden özel 
ve rengarenk kostümleri, müzik eşliğinde Özel Güler Anaokulu 
öğrencileri tarafından podyuma taşındı. Okul kurucusu Güler 
Karakurumer’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe Odeon 
Sanat Akademisi sanatçıları canlı müzikle eşlik etti. Program 
sonunda, güne destek veren katılımcılara teşekkür plaketi 
takdim edilirken, velilerin ve konukların memnuniyetleri 
yüzlerinden okunuyordu. 

davet

SERAP SÜMER, HALE KARAKURUMER
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ESRA AKSÖZ CEREN HOȘGİT YAKUP-HİLAL-BADE AVȘAR SENA-ÇAĞRI-MELİN ȘİRİN

ARZU-EMRAH ȘAHİNER AYȘEGÜL NERDEGÜLER KARAKURUMER, NEVSUN DUMAN

Rengarenk 
kostümleri 
podyuma 
tașıyan anaokulu 
öğrencilerinin 
heyecanları 
görülmeye 
değerdi.
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Daha önce sadece bir bağ bozumuna katılmıștım. Bin bir emekle yetiștirilen 
ürünlerin toplanması ve gıdaya dönüștürülmesi zamanı, tarihin en eski 

zamanlarından beri hep yılın en mutlu ve neșeli zamanları olmuștur. Hatta 
bağ bozumları ya da hasat zamanı için günlerce süren festivaller dahi 
düzenlenir. Hâl böyle olunca arkadașım Yağmur Kalyoncu’nun önerisi 

ve organizasyonuyla ver elini Ayvalık Cunda dedim. Yol İstanbul’dan üç 
buçuk ila dört saat civarı. Ege son zamanlarda -özellikle Kuzey Ege- 

turizmin yükselen değerlerinden, biliyorsunuz. Ayvalık her nasılsa daha 
önce gitmediğim bir beldemiz idi. Evet, Ayvalık güzel ama Yağmur’un bana 

gösterdiği yerler gerçekten pek çok açıdan inanılmaz güzellikteydi. 

Sihirli Bir 
Hasat Hikâyesi

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com



eytin Hasadı
İlk durağımız Köklü Zeytincilik’in binlerce ağacının 
olduğu zeytinliklerdi. Dallarından zeytinler topladık 
hep beraber. Sepetlerle taşıyıp firmanın fabrikasına 
getirdik. Köklü Zeytincilik, 1937’den beri faaliyetini 
sürdüren bir kuruluş. Aile olarak meslekleri bu. 

Uluslararası arenada ödüller kazanmışlar geçen yıllar zarfında. 
Sahibi Sayın Çetin Kaya Kürlek bizimle an be an ilgilendi. 
Sepetlerimizi önce yıkama alanına boşalttık. Dev makineler ile 
başlatılan işlemlerle en sonunda her bir tanesi elmas değerinde 
olan zeytinler sihirli parlak şifalı bir sıvıya, zeytinyağına dönüştü 
gözümüzün önünde. Her gün kullanmak başka, topraktan çıkan 
bir fideden zeytinyağına dönüşme sürecine bizzat şahit olmak 
bambaşka. Salatama kullanırken aklıma çok farklı bilgiler geliyor 
artık. Çetin Bey’in verdiği bilgiye göre; ağacına göre her ağaçtan on 
ila yirmi litre arasında zeytinyağı elde ediliyormuş. Yani her bir 
ağaç altın değerinde. Ağaçlardan yüzlerce çeşit zeytin yapılıyor. 
Ayrıca zeytinyağlı sabunlar, kremler de yapılıyor. Yani bir minik 
çekirdekli, ufacık bir yuvarlak zeytin, insanoğluna daha ne kadar 
çok sağlık ve fayda verebilir ki…

Z

ERDAL GÜVENÇ, YAĞMUR KALYONCU, HÜSEYİN DENİZ, SİNEM YILDIRIM

YAĞMUR KALYONCU



üçüncü göz

Ayva Çiçek Açmış
Sonraki durağımız Hasan Bey Çiftliği. Burası Avrupa’nın birinci, 
dünyanın ise ikinci en büyük tarım alanı. Firmayı Hasan Şentürk 
kurmuş. Şu anda başında kızı Arzu Şentürk Salık var. Aklınıza 
gelebilecek her çeşit meyve, sebze ve hayvani gıda yetiştiriliyor ve 
üretiliyor. Hepsi doğal, doğaya saygılı, yüksek teknoloji ve akıllı 
tarımcılıkla yapılıyor. Böyle büyük bir firmanın başındaki Arzu 
Hanım’ın hayatını ve başarı öyküsünü sizlere daha sonra detaylı 
olarak anlatacağım zira orada yapılan iş anlatılamayacak ölçüde 
büyük ve Türkiye adına çok gurur verici. Arzu Şentürk Salık, her 
adımımızda bizleydi ve bize bilgiler verdi. Hep beraber ayva ve 
erik topladık. Bir şeyi dalından koparıp yemek inanın bambaşka. 
Çok steril bir şekilde alındığımız şeker domates serasındaki 
yüksek teknolojiyi ve döllenme için kullandıkları arıları bir 
görmeliydiniz. Ayrıca hayvan çiftliğine de gittik. Kuzuları 
kucağınıza alınca başlarını boynunuza yaslamaları anlatılamaz. 
Burada her şey hormonsuz, doğal ve gerçekten bizim İstanbul’da 
yediğimizden, içtiğimizden çok farklı, müthiş lezzetli. Çoğu kez 
“Biz neden burada yaşıyoruz ki?” diye soruyorum kendime bu 
aralar zaten. 

Otelimiz Ayvalık’ın en tatlı butik otellerinden Ziya Bey Konağı 
idi. Sahibi Sayın Hüseyin Deniz aslen bir mimar. Taş duvarlar 
rengârenk vitraylarla süslenmiş; havuzu, avlusu, uçuşan perdeli 
localarıyla dolu bahçesi ve ağaçlarıyla evinizde ve evinizin 
avlusundaki gibi sıcaklığıyla sarıp sarmaladı beni konak. Zamanın 
darlığından, hemen yanı başındaki Rahmi Koç Müzesine 
gidemedim ama sokakları olağanüstü, kedilerle dolu Cunda’ya 
tekrar gideceğim için içim rahat. 

Köşemde her gezimden sonra söylediğim gibi Türkiye’m muazzam 
bir ülke. Her köşesi doğal, tarihi zenginliklerle ve çalışkan zeki 
insanlarla dolu. Tüm bunların kıymetini bilebilmek ise daha da 
başka bir akıl ve zekâ göstergesi.  

ARZU ȘENTÜRK SALIKÇETİN KAYA KÜRLEK 

HÜSEYİN DENİZ
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Calvin Klein     
ile Saat&Saat 
İş Birliği
Saat&Saat, küresel moda markası 
Calvin Klein ile distribütörlük 
anlaşması imzaladı. İstanbul’da 
düzenlenen keyifli bir davet ile 
markanın Türkiye’ye gelişi kutlandı.

Calvin Klein’ı ürün portföyüne katan Saat&Saat, markanın 
Pazarlama Direktörü Ayşem Suner ve Mert Vidinli 
ev sahipliğinde gerçekleşen bir davet düzenledi. Sanat, cemiyet 
ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı etkinlik, 
konuklara müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşattı. 

davet

NİLAY YALÇINKAYASİBİL ÇETİNKAYA

MERVE SEVİNİL NİNATDEREN TALU

MERT VİDİNLİ,  AYȘEM SUNER
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