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TÜM ŞUBELERİMİZE ULAŞMAK İÇİN 0850 420 25 26 arayabilirsiniz

Koç Pazarlama birçok markada 42 yıldır güven ve kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. 

1990’lı yıllarda başlayan iş birliğimiz 
sayesinde Sony’nin Türkiye’deki ilk 

bayilerinden birisi olarak, 
siz Sony kullanıcılarına en yeni teknoloji 

ve tasarımları ulaştırmaya devam 
ediyoruz. Dünden bugüne yanınızdayız…

BEYTEPE KEYVAN ŞB.  ▪  BEKER PLAZA  ▪  KENTPARK AVM  ▪  365 AVM  ▪  OFFICIUM BEYTEPE
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T: 0312 387 3 555 - 0533 935 98 75   •  F: 0312 387 2 555

Merkez Adres: Macun Mahallesi 187. Cadde No: 54/12 Gimat Yenimahalle/Ankara
Fabrika Adres: Ostim OSB Mahallesi 1257. Cadde No: 2 Yenimahalle/Ankara

Soğutucu Ekipmanları  -  Pişirme Snack  -  Hazırlık Ekipmanları - Servis Ekipmanları  
Bulaşıkhane Ekipmanları  -  Cafe Ekipmanları  -  Hazırlık Ekipmanları

Yardımcı Ekipmanlar  -  İkinci El Endüstriyel Ekipmanlar

hakbilenler
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Kaliruha
ruhu!

Bir kültürden ötesi,

Üç kuşaktır devam eden, değişmeyen lezzeti, 
kalitesi ve Urfa’nın kültür birikimi...
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Yeni Yıl 
Hazırlıkları

eğerli Okurlarımız,

Herkes yılbaşı için hazırlıklar yapıyor. Biz de yeni yılınızın keyifli, eğlenceli, renkli geçmesi için bir sayı hazırladık. Yılbaşı 
sofralarından yeni yıl hediyelerine, tatil programlarına kadar her şeyi ince ince düşündük ve sizin için harika öneriler 
paylaştık, ilgiyle takip edilen isimleri sizlerle buluşturduk. 

Severek izlediğimiz Hazal Subaşı’nı da kapağımıza taşıdık. Birçok diziyle ekranlarda yer alan ve şimdilerde Kasaba 
Doktoru’nun Leyla’sına hayat veren Subaşı’yla çok özel kareleri eşliğinde söyleşimizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı Miss 
Turkey’de derecesi bulunan güzel oyuncu, Netflix’te yayımlanan yeni projesi Sıcak Kafa hakkında merak edilenlerin detaylarını verirken, 
hayatına ve kariyerine yönelik sorularımızı yanıtladı.

Falaaddin uygulamasıyla tanıdığımız Sertaç Taşdelen, kendi ismiyle kurduğu markasıyla cinsiyetin ötesinde ve zamansız tasarımlar yaparak 
koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturmaya başlarken, biz de yeni markasından sizleri haberdar etmek istedik.

Her zaman yeniliklere açık, öncü, başarılı isimleri sayfalarımıza taşıdığımız MAG Dergi’de, iş dünyasından yine çok kıymetli kişileri konuk 
ettik: Tunç Berkman, Nuray Karalar, Benan Kurtuluş Saraç, Uğurcan Kapıdağ, Özkan Şen gibi isimler deneyimlerini, gelecek projelerini, 
başarı anahtarlarını anlattı. 

“Yeni yıla yeni mekânlar” diyerek MAG Dekorasyon bölümümüzde birbirinden önemli mimarlar ve iç mimarların çalışmalarına yer verdik. 
Yeni inşaat projelerini tanıttık. Umarız siz de bulunduğunuz her ortamda hoşluk, uyum, ferahlık yaşarsınız. 

MAG Sağlık-Güzellik köşemizde; doktorların önerilerinden güzellik ipuçlarına, bize yepyeni enerji katacak bilgilerle dolu sayfalar hazırladık.
 
Yazarımız Sinem Yıldırım, köşesinde; sinemada Fransız yeni dalgası üzerine çalışmalar yapan çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi’yi 
ağırladı. Başarılı genç yönetmen, çocukluğundan eğitimine birçok konuya değindi.

İç Mimar Esra Kazmirci ve Ece Güleç ile Modacı Ayşe Burcu Kaya; ışıltılar eşliğinde sıcacık yılbaşı sofraları hazırladı. Modacı ve Blogger Rüya 
Büyüktetik ile Meriç Küçük, TV Sunucusu ve Ralli Pilotu Burcu Çetinkaya, Influencer Merve İpek Öztürk yılbaşı planlarından bahsetti. 
Sizlere de ilham versin...

Astromatik adıyla da tanıdığımız Aygül Aydın ise gezegenlerin hareketlerini ele alarak, yeni yılda hangi burcu neyin beklediğini açıkladı.

Coşkulu etkinliklerin yaşandığı geçtiğimiz ay, MAG PR Solutions olarak birçok farklı sektör için davetler düzenledik. Başkentin yeni 
projelerinden Magna Epic’te Türk sanatının önemli isimlerinin eserlerinden oluşan bir sergi ve caz konseri düzenleyerek sanatseverlerle 
unutulmaz bir akşam geçirdik. Kalyon İnşaat ve Asfuroğlu Grup yöneticileriyle, oldukça farklı ve şık bir organizasyonda Nev201 projesinin 
basın lansmanını gerçekleştirdik. Ünlü tekstil markası KNITTS’in kış koleksiyonunu keyifli bir parti ile modaseverlere tanıttık. Hepsi ve 
daha fazlasını sayfalarımıza taşıdık.

Hava ne kadar soğuk olursa olsun, altın yaldızlar ve süslerle kaplanan caddelerin içimize işleyen sıcaklığıyla yeni yıl ruhunu iliklerimize 
kadar hissettiren ve geleceğin ilk adımı olan yılbaşını umutla karşılamaya hazır mıyız? Umarız neşeli kutlamalarla, güzel sürprizlerle geçer. 
Keyifli okumalar dilerim.

                     Sevgiler





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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

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

Katkıda Bulunanlar 
A L P E R  Ü N A L 

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

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

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

 
MAG isim ve yayın hakkı

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

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

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

Saray Mahallesi 
205. Cadde No: 42

Kahramankazan
A nkara

Tel : +90 312 385 91 91

Basım Tarihi
28.11.2022

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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Gelenekselleșen yılbașı 
renkleriyle dünyaca ünlü 

modacıların tasarımları tüm 
güzelliğinizi ortaya çıkaracak...
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Tüylü detaylar ve pastel 
renklerle payetleri bașrole alarak 

2023 yılını ıșıltıyla karșılayın.
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Kıșın ve özgürce hareket 
etmenin keyfini süreceğiniz 

parçalar...
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Kutlamalar 
Destinasyonu 
Olarak İstanbul
Uluslararası davet ve düğün 
endüstrisinin önemli isimleriyle, 
cemiyet hayatından ve sektörden 
seçkin kişilerin katılım gösterdiği 
“Sofralar Sergisi - İstanbul Kutlamalar 
Başkenti” projesi gerçekleştirildi.

“Sofralar Sergisi – İstanbul Kutlamalar Başkenti” projesi açılır 
açılmaz büyük bir ilgi ile karşılandı. Dünyada ilk kez Raffles 
İstanbul’da düzenlenen projede katılımcılar, dünyanın önde 
gelen tasarımcıları ile birlikte gezme fırsatı buldu. Sergi sırasında 
Atatürk temalı Türk sofrası da katılımcılarla buluşturuldu. Ünlü 
tasarımcıların sergilerinin yanı sıra alanının önde gelen uluslararası 
ve Türk fikir liderlerinin katıldığı “Neden Kutlamalar Başkenti 
İstanbul”, “Şehirlerin Tanıtımında Kutlamaların Önemi”, “Kutlama 
Sanatı” ve “Sofra Kültürü, Gastronomi ve Sürdürülebilirlik” konulu 
panellerle davetliler, ilginç ve önemli bilgiler edindi. 

davet

CEMRE TEPELER
64





davet

MELİS-BEGÜM ÖZER HÜLYA KALYONCU FİGEN KIRAL

DİDEM BAĞRIAÇIKFUNDA FİLİBELİECE-ECEHAN KURDOĞLU

İstanbul’u, 
kutlamalar 
destinasyonu 
olarak 
uluslararası 
platformlarda 
öne çıkarmak 
amacıyla hayata 
geçirilen proje, 
misafirlere eșsiz 
bir deneyim 
yașattı.66





Elif Ulusoy 

Damla Perçiner

Cemiyet hayatının bilinen siması, EU Design kurucusu 
Elif Ulusoy; Kuzu Effect AVM’de sevdikleriyle buluştu. The 
Hunger’da yemek yiyen Ulusoy, ardından Roche Bobois’ya 

geçerek alışveriş yaptı.

Başkent cemiyet hayatının ünlü simalarından Damla Perçiner, 
özel bir etkinlik için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Beymen Club 

mağazasındaki alışverişinin ardından Quick China’ya geçerek 
davete katıldı.

Sevdikleriyle Buluştu

Özel Davete Katıldı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Eda Bekişoğlu 

Turan Bekişoğlu Mermer Fabrikasının Yönetim Kurulu Üyesi 
Eda Bekişoğlu, yakınının doğum gününü kutlamak için Kuzu 
Effect AVM’deydi. Önce Lemonde’de yemek yiyen Bekişoğlu, 

ardından kutlama mekânına geçti. 

Yemek ve Kutlama

Seda Pişkin Ezer  

Kuzu Effect AVM’de kameralarımıza gülümseyenler arasında 
Cosentino İç Anadolu Bölge Müdürü Seda Pişkin Ezer de vardı. 

ENNE, Natuzzi ve Madame Coco mağazalarını gezen Seda 
Hanım, daha sonra Talk Cocktail’e geçerek yorgunluğunu attı.

Kameramıza Gülümsedi



70 magdergi.com.tr

Ayşen Gaye

Büşra Paşaoğlu

Kanal B TV Sunucusu ve Yapımcı Ayşen Gaye, Kuzu Effect 
AVM’ye gelerek yeni sezon ürünlerini inceledi. Uzunca bir 
alışveriş yapan Gaye, Quick China’ya geçerek yorgunluk 

kahvesi içti.

Başkentin başarılı avukatlarından Büşra Paşaoğlu, iş toplantısı 
için Kuzu Effect AVM’deydi. Toplantının ardından Lou Cafe 
& Bistro’da yemek yiyen Paşaoğlu, Vakko Bistrot’dan kahve 

alarak AVM’den ayrıldı.

Yeni Sezon Alışverişi

Toplantı ve Yemek

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Ela Gürbüz

Erce Beleçoğlu

Ankara cemiyet hayatının tanınan ismi Ela Gürbüz, gününü 
Kuzu Effect AVM’de değerlendirdi. Mağazaları gezen Gürbüz, 

alışveriş için İpekyol ve Vakkorama’yı tercih etti.

Başkentin başarılı diş hekimi Erce Beleçoğlu, hediye alışverişi 
yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Tommy Hilfiger ve 

Columbia’dan, sevdikleri için hediyeler alan Erce Bey, kendisi 
için de alışveriş yapmayı ihmal etmedi. 

Gününü Kuzu’da Geçirdi

Sevdiklerine Hediye Aldı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Aylin Özal 

Başkent cemiyetinin ünlü ismi Aylin Özal da, Kuzu Effect 
AVM’yi ziyaret edenler arasındaydı. ENNE’deki mobilya 

alışverişinin ardından Karaca ve Roche Bobois’dan 
dekorasyon ürünleri alan Aylin Hanım, daha sonra Lou 

Caffe & Bistrot’ya geçti.

Mobilya ve Dekorasyon Alışverişi

Burcu Çetinkaya 

Eski millî ralli pilotu Burcu Çetinkaya, kış sezonu alışverişi 
için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. ADL, Tommy Hilfiger 

ve Beymen Club alışverişinin ardından diğer mağazaları da 
gezen Çetinkaya, kameralarımıza poz verdi.

Kış Sezonu Alışverişi Yaptı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Dilşen Kara 

Burçin Ülgener

Çevre Peyzaj’ın sahibesi Dilşen Kara’nın şıklığı Kuzu 
Effect AVM’deki kameralarımıza da yansıdı. İpekyol’daki 

alışverişinin ardından Macro Center’a uğrayan Dilşen Hanım, 
daha sonra Vakko Bistrot’ya geçerek yemek yedi.

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Burçin 
Ülgener, dostlarıyla buluşma noktası olarak Kuzu Effect 
AVM’yi tercih etti. AVM’nin ferah ambiyansında oldukça 

keyifli vakit geçiren Ülgener, yemek için The Hunger’a geçti.

Şıklığı Kameramızda 

Buluşma Noktası Kuzu

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Hale Karakurumer

Özel Güler Anaokulu Kurucusu Hale Karakurumer, zarafeti 
Kuzu Effect AVM’deki kameralarımıza yansıyanlar arasındaydı. 
Vakko mağazasından yeni sezon alışverişi yapan Hale Hanım, 

daha sonra Lou Cafe & Bistrot’ya geçti.

Tüm Zarafetiyle Kuzu’da

Togay Cömert

MTC Holding Yönetim Kurulu Başkanı yoğun iş temposuna kısa 
bir öğle yemeği arası vererek Kuzu Effect AVM’ye geldi. Quick 

China’daki yemeğinin ardından hızlıca AVM’den ayrıldı.

İş Temposuna Yemek Arası
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Esra Demir Yıldırım

Esra Arat 

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden, Ess Çini markasının 
kurucusu Esra Demir Yıldırım, dostlarıyla buluşmak için 

Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Esra Hanım, Lou Cafe & 
Bistro’daki buluşma ve sohbetinin ardından alışveriş yapmak 

için Karaca’ya geçti.

Mutlu Adımlar Anaokulunun kurucusu Psikolog Esra Arat, 
yakınının doğum gününü kutlamak için Kuzu Effect AVM’ye 

geldi. Önce hediye alışverişi yapan Arat, ardından Quick 
China’ya geçerek kutlamaya katıldı.

Dostlar Buluştu

Kutlama İçin Kuzu’da

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Beliz Büyükhanlı

Esra Dönertaş 

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Beliz Büyükhanlı, 
kış alışverişi için Kuzu Effect AVM’deydi. Önce D&R’dan 
kitap alışverişi yapan Beliz Hanım, daha sonra ADL ve W 

Collection mağazalarını gezdi.

Ceviz Anaokullarının kurucusu Esra Dönertaş, kahve 
içmek için Kuzu Effect AVM’de bulunan Lemonde’ye geldi. 
Dostlarıyla da buluşan Esra Hanım, hoş sohbetler eşliğinde 

oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Alışveriş Tercihi Kuzu

Dostlarla Kahve

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Zeynep Köksal Yaykıran

Baran Ünyazıcı

Pet Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep 
Köksal Yaykıran, düzenlenen bir etkinlik için Kuzu Effect 

AVM’ye geldi. Vakko’dan alışveriş yapan Yaykıran, daha sonra 
Quick China’ya geçti.

Akün Sigorta kurucu ortaklarından Baran Ünyazıcı, Kuzu 
Effect AVM’ye gelerek Vakko’dan kendisine yılbaşı alışverişi 

yaptı. Ardından Vatan’a uğrayan Ünyazıcı, teknolojik 
yenilikleri inceledi.

Kuzu’da Etkinliğe Katıldı

Kendisi İçin Alışveriş Yaptı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Tülay Açkalmaz 

Yurt dışı projelerine ağırlık veren Tülay Açkalmaz, seyahat öncesi 
Kuzu Effect AVM’yi gezerek alışveriş yaptı. Göz Grup Optik’teki 
alışverişinin ardından AVM’nin ferah ortamında mağazaların 

vitrinlerini inceleyen Işıklar, Talk Cocktail’e geçti. 

Seyahat Öncesi Alışveriş

Arzu Koloğlu 

Başarılı işleriyle adından söz ettiren Avukat Arzu Koloğlu, yoğun 
iş temposunun ardından Kuzu Effect AVM’ye gelerek Dubh 
Linn’de yemek yedi. Ardından kısa bir alışveriş turu yapan 

Koloğlu, Quick China’ya geçerek dostlarıyla buluştu.

Yemek İçin Kuzu’ya Geldi
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Sibel Özdoğan

Ankara cemiyetinin tanınan yüzlerinden Sibel Özdoğan, 
Kuzu Effect AVM’nin ferah ortamında vakit geçirdi. Beymen 

Club, Atasay ve Sevil Parfümeri’den alışveriş yaptıktan 
sonra Starbucks’tan kahve alan Sibel Hanım, mağazaların 

vitrinlerini incelemeye devam etti.

Kahvesini Alarak Alışveriş Yaptı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
Gülin Turgut 

Şıklığıyla dikkatleri üzerinde toplayan, cemiyet hayatının 
sevilen ismi Gülin Turgut; Kuzu Effect AVM’deki 

Beymen Club’a uğradı. Son sezon alışverişinin ardından 
Kaymaklava’ya geçen Gülin Hanım, tatlı keyfi yaptı.

Kuzu’da Tatlı Yedi





Feride Şahin 

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Feride Şahin, 
mücevher ve kozmetik alışverişi için Kuzu Effect AVM 

Atasay ve Vakko mağazalarına uğradı. Alışverişinin ardından 
kameralarımıza gülümseyen Feride Hanım, yemek için Giotto 

La Boheme’e geçti.

Atasay’dan Alışveriş Yaptı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
Sevilay Helvacıoğlu

Başkent cemiyetinin sevilen simalarından Sevilay 
Helvacıoğlu yılbaşı alışverişi için Kuzu Effect AVM’de 

bulunan mağazaları gezdi. Samsung, Karaca ve Natuzzi’den 
alışveriş yapan Helvacıoğlu, AVM’yi dolaşmaya devam etti.

Yılbaşı Alışverişi 
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Sibel Koşar 

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Sibel Koşar, hafta sonunu 
Kuzu Effect AVM’de değerlendirdi. Önce uzun bir AVM turu 
yaparak vitrinleri inceleyen Sibel Hanım, W Collection ve 

Vakkorama’dan alışveriş yaptıktan sonra dinlenmek için Zeynel 
Muhallebicisi’ne geçti.

Uzunca Bir AVM Turu

Tuğba Koç Sarıçam

Başarılı iş kadını Tuğba Koç Sarıçam, sevdikleriyle buluşarak 
alışveriş yapmak için hafta sonunda Kuzu Effect AVM’ye 

geldi. Tuğba Hanım, Beymen Club ve Atasay mağazalarındaki 
alışverişinin ardından Lemonde’ye geçerek 
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Başkent cemiyetinin sevilen simalarından Sevilay 
Helvacıoğlu yılbaşı alışverişi için Kuzu Effect AVM’de 

bulunan mağazaları gezdi. Samsung, Karaca ve Natuzzi’den 
alışveriş yapan Helvacıoğlu, AVM’yi dolaşmaya devam etti.

Yılbaşı Alışverişi 



Melisa Lena Adanır-
Hande Acar

Seda Sümer Sonbahar

Avukat Hande Acar ve kızı Melisa Lena, hafta sonunu Kuzu 
Effect AVM’de geçirenlerdendi. Kızıyla önce Timboo Cafe’de 

yemek yiyen Acar, ardından Eğlenjoy’a geçerek oldukça keyifli 
vakitler geçirdi.

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden, Op. Dr. Bilgehan 
Çağdaş Sonbahar’ın eşi Seda Sümer Sonbahar, Kuzu Effect 

AVM’de alışveriş yaparken kameralarımıza gülümsedi; 
ardından, Beymen Club’taki alışverişine devam etti.

Kızıyla Eğlendi

Alışveriş Tercihi Beymen Club

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Hacer Yetiş

Başarılı Mimar Hacer Yetiş, işlerine kısa bir ara vererek Kuzu 
Effect AVM’ye geldi. Lola Kitchen & Bar’da yemek yiyen Yetiş, 

daha sonra Talk Cocktail’e geçerek dinlendi.

Kısa Bir Yemek Molası Verdi

Ebru-Behiye Erdemci

Başkent cemiyetinin simalarından Ebru Demirci ile Behiye 
Demirci, alışveriş yapmak ve vakit geçirmek için Kuzu 

Effect AVM’yi tercih etti. Vakkorama ve W Collection’daki 
alışverişlerinin ardından Zeynel Muhallebicisi’ne geçen 

Erdemciler, tatlı ve kahve keyfi yaparak yorgunluklarını attı.

Alışverişin Ardından 

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Yılbașına sayılı günler kala tatlı bir heyecan içerisindeyiz. Aralık ayıyla beraber, yeni yıl ruhu tüm 
șehri kaplamıș halde ıșıldıyor. Mağazalar, vitrinlerini yılbașı konsepti ürünleriyle değiștirirken, 

meydanlar süslenmeye, mekânların dekorasyonları değișmeye bașladı bile. 

Biz de dekorasyonunuzu canlandırmak ve evinizi yılbașına hazırlamanızda fikir edinmenizi 
sağlamak için mutfak eșyalarından mobilyalara, süslerden sofra malzemelerine çeșitli 

ürünler derledik. Çam ağacının süslenmesi ve ıșıklandırılmasıyla bașlayıp yeșil, kırmızı ve 
beyaz renklerinin ağırlıklı olduğu ürünlere yer vererek yașam alanlarınıza yeni yılın büyüsünü 
getirebilirsiniz. Mekânları dekore ederken size ilham olabilecek ürünleri Kuzu Effect AVM 

içerisindeki mağazalarda bulabilirsiniz.
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PEÇETE YÜZÜĞÜ 99,99   

M
A

D
A

M
E

 C
O

C
O

A
Ğ

A
Ç

 S
Ü

SÜ
 3

51
,9

9 
 

VAKKORAMA-FUJI FILM
YAZICI 2.349  

EVIDEA-OBJEVI
MUM FENERİ 599,90  



Kendinizi renklerin enerjisine 
bırakıp yeni yıla ıșıldayarak 

adım atacağınız bu 
kombinlerle yılbașı ruhunu 

stilinizle yansıtın.

Yeni Yıl
Ruhu

ATASAY
KÜPE 108.550  

VAKKO
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bırakıp yeni yıla ıșıldayarak 
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Yeni yıla girerken tüm 
gözlerin üzerinizde olmasını 
sağlayacak, șık olmanın yanı 
sıra rahatlığıyla da öne çıkan 
parçalarla görünümünüzü 

tamamlayın.
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VAKKO
KOL DÜĞMESİ 4.990  

VAKKO
ELDİVEN 2.990  

VAKKO
GÖMLEK 1.990  

VAKKO
PAPYON 500  

VAKKO
KEMER 749  
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W COLLECTION
TRİKO 1.679  

SEVİL PARFÜMERİ-PACO RABANNE
PARFÜM 1.267  
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Kuruçeşme’de 
Özel Parti
Tasarımcı Siren Ertan ve 
eşi Ersin Kayalar, Stefano 
Restoran’da verdikleri özel bir 
davetle doğum günlerini kutladı.

Ünlü tasarımcı ve eşinin yakın çevresinin katılım sağladığı özel 
davette konuklar, restoranın başarılı şefi İsmet Saz’ın geceye 
özel hazırladığı menüyle enfes bir akşam yemeği deneyimi 
yaşadı. Kutlamada, Siren Ertan İstanbul ve Sinem Gümgör’ün 
kurucusu olduğu Mi Su Deco markasının sofra takımlarının 
yeni koleksiyonu misafirlere tanıtıldı.   

davet

ERSİN KAYALAR-SİREN ERTAN

SEDEF-MEHMET ALİ KARAMEHMET

ZEYNEP ÜSTÜNEL

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI - ÖMER BALLI





Kuruçeșme’deki renkli 
davete katılanlar arasında 
cemiyet hayatının sevilen 

isimleri de yer aldı.

davet

ZEYNEP ÜSTÜNEL

NİL BENTÜRK UYGUNER

PELİN AKAT

İSMET SAZ

BURCU GERİȘ

ÖNER IȘIK-SİNEM GÜNGÖR IȘIK
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endinizi biraz tanıtır mısınız? 
Mardin’den on iki yaşında İstanbul’a gelip 
kuyumculuk yapmaya başlayan bir babanın ve eski 
zamanlarda ipek işiyle uğraşan bir annenin çocuğu 
olarak İstanbul’da dünyaya geldim. Küçük yaşlarda 
yönetmen, kimyager, öğretmen gibi mesleklere 

ilgim varken kendimi on sekiz yaşında bu sektörde çırak olarak 
buldum. Bu sürece devam ederken bir taraftan işletme mezunu 
olduğum üniversite sürecini tamamladım. Şu an Türkiye’de 
seksen iki noktaya pırlanta satışı yapan ve aynı zamanda kendi 
atölyemizde tasarım, üretim ve satış sürecini yürüttüğüm Ronaff 
Pırlanta markasının kurucusuyum.

Ronaff Pırlanta şimdi nerede yer alıyor? 
Vizyonundan bahseder misiniz? 
On beş yaşında kendimi bu sektörde buldum ve bu, gerçekten 

K
Henüz on beș yașındayken kendini sektörün içinde bulan, 

Ronaff Pırlanta kurucusu Sercan Rona, markasının izlediği vizyonu ve 
markası altında yer alacak pırlantaların hangi özellikte olmaları gerektiğini 

MAG Okurları için aktarıyor...

Şıklığın Ta Kendisi 

Ronaff Pırlanta

röportaj

bir serüvendi diyebilirim. Kısa olarak anlatmak çok zor; fakat 
zorunlulukla başlayıp sonrasında tamamen bir tutkuya 
dönüşen meslek sahibiyim. Şu anda da Türkiye’nin seksen 
iki noktasına toptan pırlanta satışı yapan, kendi atölyesinde 
tasarlayan ve üreten, tüm Türkiye’ye satış yapan bir yerdeyiz. 
Yine de, daha çok başında yer alıyoruz ve her zaman öğrenecek 
çok şey var.

Katıldığım bir eğitimde yaklaşık 250 kişilik saha ekibi için bir 
yarışma düzenlenmişti. Bu yarışmada “Satışı nasıl çizersiniz?” 
diye bir soru sorulmuştu. O yarışmayı birinci olarak bitirdim 
ve çizdiğim resim, her yerde temsil ettiğim firmanın adının 
olduğu bir dünya haritasıydı. Aslına bakarsanız biz Ronaff 
olarak Türkiye’den çıkan, gerçek anlamda her şeyiyle bir marka 
olmak istiyoruz ve buna göre hem ürün çeşitliliğimizi hem de 
hizmetimizi en iyi şekilde sunmak için gayret ediyoruz

SERCAN RONA
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Ronaff, tasarım anlamında nasıl bir çizgiye sahip? 
Ronaff, mücevherin ve değerli taşların çok geniş, sonsuz 
dünyasında kendisine asla sınırlar koymayan bir marka. Her geçen 
ve değişen zamana, zevke, renklere göre mücevher yapılabilir, ki 
işin doğası da zaten bunu gerektiriyor.

Pırlantalar, Ronaff taş stoklarına girmek için hangi 
özelliklere sahip olmalı?
Öncelikle en önem verdiğimiz kısım, pırlantanın iyi bir parlamaya 
sahip olmasıdır. Aslında bu en önemli konudur. Onun dışında 
4C kriterlerinin dengeli bir şekilde olması bizim o pırlantayı 
stoklarımıza eklememize yeşil ışık yakar. Bu sebeple her karat, 
renk, berraklık ve kesimde pırlantalarımız stoklarımızda 
mevcuttur.

Pırlanta, şıklığın tamamlayıcısı mıdır? Bu konu 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Bezen tamamlayıcıdır, bazen de şıklığın ta kendisidir. Aslında 
tarihe baktığımızda pırlanta ve mücevher için, şıklığın ilk göze 
çarpan kısmı diyebiliriz; ama ben modayı bir bütün olarak 
görüyorum. Bir kıyafet ile ayakkabı ya da çanta ile takı, mücevher 
ve pırlanta bence bir bütündür ve günün sonunda en iyi kombin 
kazanır.

Yurt içi ve yurt dışı yeni yatırımlarınız olacak mı? 
Tabii ki biz ekip olarak sürekli kendimizi geliştiren, yenilikçi 
düşünen, üreten ve bundan keyif alan bir takımız. İleride Ronaff 
markasını daha çok duyacak ve seveceksiniz. 



Atık 
Malzemelerle 
Sanat 
Sema Güral Sürmeli’nin, geri 
dönüştürülebilir malzemelerle 
hazırladığı eserlerinden oluşan 
“Gelecek Birlikte Mümkün’’ adlı 
sergisi sanatseverlerle buluştu. 

Sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı 
serginin açılış etkinliğinde, önce porselen ve seramik 
olmak üzere iki kategoride düzenlenen “Gülsüm Güral 
Tasarım Yarışması”nın değerlendirme toplantısı yapıldı. 
Ardından, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı 
Sema Güral Sürmeli’nin “Maskesiz Yüzler” koleksiyonu 
sanat tutkunlarının beğenisine sunuldu. Geri dönüşümlü 
malzemelerin kullanıldığı sergi, davetliler tarafından tam 
not aldı. 

davet

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

NAFİ EMİR SÜRMELİ , HEDİYE GÜRAL GÜR, BORA GÜR

GÜLSÜM GÜRAL
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oda sektörüne olan ilginizi nasıl fark 
ettiniz? Tasarımlara başlamanızdaki 
motivasyonunuz neydi?
Hayatta hiçbir şeyi ertelemediğim bir 
motivasyona sahibim. Kendime çeşitli 
aralıklarla sorduğum; “Hayatta en çok keyif 

aldığım şeyler neler?” sorusu, hayatımı şekillendirmemde bana 
yol gösterici olmuştur. Bunun birden çok cevabı var tabii; birisi 
de tasarım. Bunu hayatımın bir parçası haline getirmek için 

bir adım atmak istedim, içimdeki sanat ve tasarım aşkı, Sertaç 
Taşdelen adı altında bir moda markasına dönüştü.  Markaya 
kendi adımı vererek; sertactasdelen.com adresinde toplamak 
istedim, çünkü yapılan her işin bir imza olduğuna inanıyorum.

Moda markanızın oluşum sürecinden bahseder 
misiniz?
Aslında bu fikrin çıkışı, ilginç bir ana dayanır. Şirketten 
arkadaşlarımla bir kafede oturmuş sohbet ediyorduk, 

M
Sertaç Tașdelen, kendi adıyla kurduğu, moda tanımlarına aykırı ve zamansız 
bir tavır içeren markasının olușum sürecini, bir yașam stilini temsil eden ürün 
yelpazesini; sezonun, mevsimlerin ve cinsiyetin ötesinde, doğru zamanda 
olușturduğu tasarımlarındaki ince detayları MAG Okurlarıyla paylașıyor…

Zamansız Tasarımlar

Sertaç Taşdelen

röportaj

SERTAÇ TAȘDELEN
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onlara sordum: “Sonsuz paranız olsa hangi işle uğraşırdınız?” 
Bunu sormamdaki amaç, aslında kişinin para kazanma 
motivasyonundan öte, onu neyin mutlu ettiğini anlamaktı. 
Arkadaşlarımdan biri “Film çekerdim.” dedi, bir diğer 
arkadaşım “Restoran açardım.” dedi. Aynı soruyu bana 
sorduklarında, “Kendi tasarım ve moda markamı 
oluştururdum.” dedim. Sonra birbirimize baktık ve dedik ki, 
bunu yapmak için aslında çok paraya ihtiyaç yok, sadece bir 
adıma ihtiyaç var. O an bu markanın temeli atıldı. Naçizane, 
küçük bir başlangıç yaptık. Diğer ilginç hikâye ise, baş 
tasarımcı Ece ile yollarımızın kesişmesi oldu. Bu konuşmanın 
hemen akabinde, başka bir markanın tasarımcısı olan Ece, 
beni arayarak, çalıştığı yerden ayrılmak istediğini söyledi. 
Ben de bunun üzerine beraber çalışma teklifi sundum. O gün 
bugündür beraberiz, kendisi Sertaç Taşdelen markasının baş 
tasarımcısıdır.

Moda markası olarak Sertaç Taşdelen’in tarzı 
nedir? Neden zamansız ve cinsiyetsiz tasarımlar?
Tasarımlarımda maddenin iki asal halini; form ve malzemeyi 
merkeze yerleştiriyorum. Markamı düşünsel bir felsefeyle 
tanımlıyorum. Sertaç Taşdelen markası zamansızlığı, 
tanımsızlığı ve düaliteyi temel alan ütopik bir evreni 
barındırırken, tasarımlarım tek bir alana veya tek bir zaman 
periyoduna sığdırılamayacak kadar yetkin oluyor. Bu yaratım 
sürecinde, bir zerrenin kâinat ölçeğindeki önemsizliğine; bir 
taraftan da kâinatın ta kendisi olmasına atıfta bulunurcasına 
günümüz dünyasına ve modern yaşama cevap arıyorum. 
Tasarımlarımı bir sezonun, bir mevsimin, hatta bir cinsiyetin 
ötesinde sadece doğru zamanda oluşturmayı tercih ediyorum. 
Sonuç olarak bu parçaları, yaşamış veya yaşayacak olduğumuz 
varlık, yokluk, yaşam, ölüm gibi deneyimleri bizlere hatırlatan 
objelere dönüştürüyorum. Modern kimlik tanımlarına aykırı, 
bedeni önemsiz kılan, cinsiyetsiz bir tavrın, söylemlerin ve 
düşünsel bir duruşun önemini vurguluyorum. 

Tasarımlarınız siyah ve beyazdan oluşuyor. Bunun 
nedenine değinir misiniz?
Tasarımlarımda kullandığım beyaz, varlık sebebini kuran 
meselelerin ağırlığını dengeleyen bir hafiflik verirken; siyah ise 
bunun tersini, renksizliği ve karanlığı temsil ediyor.

Ürün yelpazenizde neler bulunuyor? 
Koleksiyonunuza ekleyeceğiniz tasarımlarınız var 
mı?
Tasarımlarım şapkadan ayakkabıya; bütünsel bir yaklaşımla 
kıyafet, ayakkabı ve aksesuarlardan meydana geliyor. Çok 
yakında parfüm markası olarak da beğeniye sunulacak. 
Markam bir yaşam stilini temsil ettiği için yarın karşınıza bir 
mobilya şeklinde veya bir mimari proje olarak çıkabilir.

Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz? Yeni 
tasarımlar, yeni bir sektör, yeni bir proje fikriniz 
var mı?
Şu andaki işlerimin dışında, tutkuyla bağlı olduğum çağdaş 
sanat alanında bir inisiyatif başlattım. Sertaç Taşdelen 
Sanat İnisiyatifi, kurucu ortağı olduğum VISION tarafından 
toplumumuza sanatı tanıtmak, genç sanatçıların önünü açmak 
ve desteklemek amacıyla Ocak 2022’de başlatılan bir çağdaş 
sanat fonu/koleksiyonudur. Her ay bir genç sanatçının katıldığı 
bu koleksiyonu bir gün, doğduğum  ve büyüdüğüm şehre, 
Ankara’ya getirmek gibi bir hayalim var. 



Burberry’ye 
İstanbul’da 
Yeni Mağaza
İkonikleşen tasarımlarıyla 
Burberry, İstanbul’da açtığı yeni 
mağazasını eğlenceli bir etkinlikle 
tanıttı. Açılışının yanında yeni 
koleksiyonunu da modaseverlerle 
buluşturan markanın özel davetine 
ünlü isimler katılım gösterdi.

İstanbul’daki yeni mağazasını keyifli bir etkinlik ile kutlayan 
markanın davetine cemiyet, sanat ve modanın önde gelen 
isimleri katıldı. DJ Ece Özel’in, performansıyla renk kattığı 
gecede Burberry’nin Sonbahar-Kış 2022 koleksiyonu 
tanıtılırken mağazanın dekorasyonu ise konuklardan tam not 
aldı. 

davet

DEBORA ZAKUTO YAĞMUR TANRISEVSİN

MERİÇ KÜÇÜK ECEM OLTULU, ELİZ FINDIK

EZGİ FINDIK
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davet

DEREV CLARA KÖSEDAĞ SİBİL ÇETİNKAYA MİNA CERAN İSMAİL EGE ȘAȘMAZ

NİL NİNAT DEREN TALU CEYLAN ATINÇ AYÇA AYȘİN TURAN

Mağazanın 
açılıș partisine 
iș, cemiyet ve 
sanat hayatından 
seçkin bir davetli 
kitlesi katıldı.
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davet

Burberry, 
Sonbahar-
Kıș 2022 
koleksiyonunu, 
İstanbul’da 
yeni açtığı 
mağazasındaki 
keyifl i bir davetle 
tanıttı.

MİHRE MUTLU SELİN ȘEKERCİ ZEYNEP TUĞÇE BAYAT OBEN BUDAK

ETEL BALER

SİTARE KALYONCUOĞLU

EZGİ EYÜBOĞLU RACHEL ARAZ KİRESEPİ
110

S T U D Y L O N  o l a r a k ,  ö ğ r e n c i l e r i n  İ n g i l t e r e ,  A B D ,  K a n a d a  v e  H o l l a n d a  b a ş t a 
o l m a k  ü z e r e  d ü n y a n ı n  p r e s t i j l i  o k u l l a r ı n d a n  k a b u l ,  h a t t a  b u r s  a l m a s ı n a 
y a r d ı m c ı  o l m a k  i ç i n  t ü m  s ü r e ç l e r i  p l a n l ı y o r ,  y ü r ü t ü y o r  v e  ö ğ r e n c i l e r i  b u 

s ü r e ç t e  s ü r e k l i  m o t i v e  e d i y o r u z .

İSTANBUL
Emaar Square

Ünalan Mah. Libadiye Cad. E Blok 82/E Kat 5 Daire: 509 Üsküdar İstanbul
Tel: +90 216 755 88 66 - Email: info@studylon.com

LONDRA
621 Linen Hall

162-168 Regent Street London W1B 5TE
Mob: +44 755 100 68 44 - Email: info@studylon.com

w w w . s t u d y l o n . c o m  



S T U D Y L O N  o l a r a k ,  ö ğ r e n c i l e r i n  İ n g i l t e r e ,  A B D ,  K a n a d a  v e  H o l l a n d a  b a ş t a 
o l m a k  ü z e r e  d ü n y a n ı n  p r e s t i j l i  o k u l l a r ı n d a n  k a b u l ,  h a t t a  b u r s  a l m a s ı n a 
y a r d ı m c ı  o l m a k  i ç i n  t ü m  s ü r e ç l e r i  p l a n l ı y o r ,  y ü r ü t ü y o r  v e  ö ğ r e n c i l e r i  b u 

s ü r e ç t e  s ü r e k l i  m o t i v e  e d i y o r u z .

İSTANBUL
Emaar Square

Ünalan Mah. Libadiye Cad. E Blok 82/E Kat 5 Daire: 509 Üsküdar İstanbul
Tel: +90 216 755 88 66 - Email: info@studylon.com

LONDRA
621 Linen Hall

162-168 Regent Street London W1B 5TE
Mob: +44 755 100 68 44 - Email: info@studylon.com

w w w . s t u d y l o n . c o m  



Gökmen Gastronomi AȘ’yi kurarak, sektörde bașarılar elde etmiș 
gastronomi markalarını bünyesine katan Gökmen AȘ’nin ikinci kușak 

temsilcileri ve șirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Barıș Gökmen, Denizhan 
Gökmen, Orhan Gökmen ve Caner Șener; diğer faaliyet alanlarına ve 

gastronomiye girișlerindeki motivasyonlarına da değinerek son yatırımları olan 
Pizza il Forno ile hedefl ediklerini MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Gastronomide Yeni Projeleriyle

Gökmen Gastronomi AŞ

röportaj

ORHAN GÖKMEN, DENİZHAN GÖKMEN, BARIȘ GÖKMEN
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ncelikle kendinizden ve şirketinizden 
bahseder misiniz? 
Gökmen AŞ’nin ikinci kuşak bireyleri olarak, 
büyüklerimizin iş hayatındaki daimî felsefeleri 
olan disiplin, sorumluluk ve hakkaniyet bilincinin 
yeni bayrak taşıyıcılarıyız. Geçmişten kısa bir 

bilgi verecek olursak, kıymetli taşlar ve değerli metaller üzerine 
faaliyetler göstermeye başlayan birinci kuşak, Sovyetler 
Birliği’nin dağılması sonrasında eski Cumhurbaşkanımız 
rahmetli Turgut Özal ile Orta Asya ziyaretlerine katılıp 
şirketimizin bünyesine Türki cumhuriyetlerde varlık gösteren 
inşaat sektörünü de kattı. Akabinde şirketimiz diğer iştiraki 
ile gıda ve kozmetik alanlarında da dünyaca ünlü firmaların 
distribütörlüklerini alarak faaliyetlerini sürdürmeye devam 
etti. Son zamanlarda yaptığımız atılımlar ile de 2020 yılında 
grubumuz, bünyesine teknoloji ve gastronomi sektörlerini 
katmıştır.

Faaliyet alanlarınız ve bünyenizdeki firmalar 
hangileri?
İkinci kuşağın, Gökmen Teknoloji AŞ ve Gökmen Gastronomi 
AŞ’yi kurması ile grubumuz sektörel bir büyüme ivmesi 
kazanmıştır. Halihazırda beş yüzden fazla personele istihdam 
sağlamaktadır. 

Gökmen Teknoloji, Ankara çevresinde Siemens ve Samsung 
bayilikleri ile Ankara’nın önemli AVM’leri olan Ankamall, 
Cepa, Panora, One Tower, Metromall, Acity, Bilkent Center, 
NATA Vega gibilerinde yer alıp toplamda on bir mağaza ile 
hizmet vermektedir. Bu bayiliklerin yanı sıra Gökmen Teknoloji 
adı altında Fakir, DeLonghi, Braun ve Phillips markaları da 
tüketicilere sunulmaktadır.

Ö



Gökmen Gastronomi; Türkiye çapında, bünyesinde farklı 
konseptlerdeki restoran markalarını bir araya toplayarak yiyecek 
içecek sektörüne çeşitlilik katmıştır. Servis etme ve yeme sanatı 
olan gastronomiyi hayata, doğru ve etkili bir biçimde uygulamaya 
çalışarak sürekli bir dinamizm barındıran küresel ve lokal 
yeme içme alışkanlıklarını göz önünde bulundurup insanların 
hayatlarına renklilik, eğlence ve lezzet katan yüksek kalite 
hizmet anlayışına sahip markalar ile ilerlemeyi vizyon haline 
getirmiş, şirketler ile ortaklık veya franchise yöntemi ile birliktelik 
yapmaktır. Bu süreçte Pizza il Forno markasının satın alınması, 
Ranchero Mexican Restaurant ve The Hunger markalarının 
franchise haklarının alınması ile, gastronomi alanında 
faaliyetlerine büyük bir tutku ile devam etmektedir.

Gastronomi sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? 
Gastronomi sektörüne; aile ve yönetim kurulu üyemiz sayın 
Caner Şener Bey’in ve ekibinin yirmi yılı aşkın süredir restoran ve 
otelcilik sektörlerine ürün tedarik eden bir şirkette olup sektörü 
çok iyi tanıması, tecrübeleri, sektörün hâlihazırda gelişmesi 
gereken taraflarının yanı sıra birçok ticari iş koluna göre sektörel 
kâr marjının iyi seviyede olması ve dünyamızda gastronomi 
sektörünün büyümesi sebebi ile Türk yatırımcıların yurt dışında 
da ses getirebileceğini düşünerek bu yatırımlara girdik.

Ülkemizdeki gastronomi ve gıda sektörünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Ön görülerinizi ve 
düşüncelerinizi belirtir misiniz? 
Ülkemizde gastronomi her geçen yıl, bir önceki yılın üzerine %35 
ekleyerek büyümeye devam etmekte ve evde yemek kültürü, 
yoğun iş hayatı ve trafik gibi sorunlar sebebi ile aşağı yönlü bir 
trende girmiştir. Bu sebep ile gastronomi sektörü katlanarak 
büyümeye devam etmektedir. Ayrıca ülkemize gelen turist 
popülasyonun geçmiş yıllara göre olan ortalaması %87 artış 

sergileyip ülkemiz kırk milyon kişiyi misafir etmiştir. 
Gelen turistler ve yaşayan yabancıların kendi ülkelerinde 
görmediği restoran dekorasyonları, ürün kalitesi ve 
çeşitliliği birçok ülkede olmadığından, gastronomi alanında 
dikkat çekici bir şekilde büyüyen ve inovatif olan bir 
ülkeyiz. Sektöre biraz daha eleştirel boyutta bakarsak aşçı 
yetiştiren okulların sektör gelişimine çok faydası olmuştur; 
ancak, sektörün aynı şekilde garson yetiştiren okullar ve 
bu mesleğin, yurt dışındaki gibi meslek ciddiyetine sahip 
olması gerektiğinin anlatılması lazım, aksi halde ülkemizde 
garson ihtiyacı her geçen gün artarak devam ettiği sürece, 
yeni restoranlar yapılsa dahi personel sıkıntıları sebebi 
ile nitelikli işletmelerin açılması çok zorlaşıyor. Bu sebeple 
sektörün ihtiyacını karşılayacak okulların çoğalması 
gerekiyor.

Pizza il Forno restoran zincirlerini bünyenize 
kattınız. Bu yatırımdaki kararınızı ne etkiledi? 
Misyonunuzu anlatır mısınız?
Pizza il Forno’nun Ankara’da İtalyan lezzetlerinde lider bir 
marka olup on yıllık bir geçmişi olması; sektörde hemen 
hemen birçok pizza markasını tattıktan sonra kendisinin 
farklı lezzetlere ve ürün çeşitliliğine sahip olması; vegan ve 
glutensiz ürünlerde sektörde lider olması; Ankara dışında, 
İstanbul ve yurt dışı açılımlarının olmaması, bizi potansiyel 
büyümesi bir hayli fazla olan, güzel bir projeye yöneltmiş 
oldu. Misyonumuza gelince; ünlü Amerikalı gastronom 
Samuel Chamberlain’in bir sözüyle cevap vermek istiyoruz: 
“Gastronomi sanatı nazik ve dostça bir sanattır. Dil engelini 
aşar, uygar insanlar arasında dostluklar kurar, yürekleri 
ısıtır.” Bizler aile olarak hep sıcak ve kişilerin eğlenerek 
mutlu olduğu, dostça arkadaşlıkların kurulduğu mekânlar 
ortaya çıkarmak istiyoruz.
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Bu yapmış olduğunuz yatırımlar ile hedefledikleriniz 
neler? 
Satın veya franchise almış olalım, bizim için hepsi çok çok önemli 
markalar. Bugün franchise aldığımız işletmelerin satın alma ekipleri 
ve mimarları ile hep beraber oturarak markalarımızı daha iyi yerlere 
getirme amacı ile bilgi alışverişi sağlıyoruz. İleriki zamanlarda bu 
markalar ve ekipler ile farklı çalışmalar içine girebiliriz. Il Forno 
özelinde değerlendirecek olursak, marka yeni bir yüz değişimine 
girerek Pizza il Forno, il Forno locanda, il Forno ristorante olmak 
üzere üç farklı konseptte misafirlerine yakın zamanda hizmet 
vermeye başlayacaktır. Özellikle, İtalya’nın çeşitli bölgelerinin yerel 
yemeklerini de sunacağımız ristorante’de lüks İtalyan restoranı 
projemizi hayata geçiriyoruz. 

Markanın yurt içi ve yurt dışı olarak toplam kaç şubesi 
bulunuyor? Yeni şubeler olacak mı? Yeni pazarlara 
girecek misiniz?
2022 sonu itibarı ile yurt içinde yirmi dört şubede hizmet 
verilecektir. Şu an yeni açılacak şubelerimiz Emaar Square ve 
Fişekhane olmak üzere İstanbul’da; Forum ve Nokta olmak 
üzere Ankara’da; Isparta, Samsun ve Hatay’da diyebiliriz. Yurt 
dışı çalışmalarımıza -Orta Asya başta olmak üzere Orta Doğu 
ve Balkanlar’a- açılımımız 2023 yılının ikinci yarısı itibarıyla 
başlayacaktır.

Markalarınız için konsept değişikliğine gidecek 
misiniz ya da katmayı planladığınız yeni konseptler 
var mı? Yenilikler neler olacak?
Konseptte değişiklikler olacak. Bunun için restoran mimarisi 
alanında söz sahibi, güçlü ekipler ve kendi şirket bünyemizdeki 
mimarlar ile çalışıyoruz. Genel anlamda şube standartlarımızı 
sağlayıp; Roma pizzası sunmamız sebebi ile fırınımızı özel tasarım 
bir Kolezyum şeklinde yaparak müşterilerimizi karşılayacağız ve 
bu, il Forno pizzasının orijini olacak. Gerek merkez gerek franchise 
şubelerimizde eğitimler verecek olan İtalya’dan getireceğimiz 
aşçılar ile de menü zenginliğimizi artıracağız. Barı ön plana 
çıkararak bar danışmanlarımız tarafından hazırlanan, İtalya’yı 
temsil eden özel kokteyller ile müşterilerimizi karşılayacağız. Yaş 
günlerinde, İtalya’dan getirttiğimiz otantik maskeler ve İtalyanca 
şarkılar eşliğinde müşterilerimizin kutlamaları için sıcak bir ortam 
yaratacağız.

Şirket olarak franchise hakları alıyorsunuz. Peki, 
siz markalarınızı franchise olarak veriyor musunuz? 
Franchise alacaklara önerileriniz nedir?
Franchise almak kolay, yönetmek ve kazanmak çok zor iş. Şirket 
olarak tabii ki franchise veriyoruz; ancak, franchise alacak kişilerin 
özellikle özverili, markamızı iyi tanıyan ve benimsemiş olmaları 
gerekmekte. Mutlaka işin ehli birinin restoran başında olması 
durumunda franchise onaylıyoruz. Restoran işletmeciliği; satın 
almadan başlayarak maliyet analiz kontrolü dâhil, mutfak kısmında 
üretim ile devam eden, müşteriyi mutlu edecek servis ile son bulan 
çok çok detaylı bir kurgu. Bizler franchise’lerımızı iş ortağımız gibi 
gördüğümüz için, aldığımız tüm iskontoları kendileri ile paylaşır, 
hazır bir hale getiririz. Tüm aşçı kadrosu, salon ekibi eğitimleri 
gibi, gizli müşteri, hijyen denetimleri ve müşteri memnuniyeti 
için her daim ortak çalışarak ve kâr etmek adına yapılması 
gereken her konuda yanlarındayız. Franchise almak isteyenlere 
faydalı olabileceğini düşündüğüm bir tavsiyem var: Kâr marjını 
araştırmadan, personel sayısı ve tedarikçi iskontolarını öğrenmeden 
franchise almasınlar. Biz bu yolda %100 ortaklarımız ile düzgün, 
şeffaf ve kazançlarını maksimize edecek bir şekilde çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönem için neleri 
hedefliyorsunuz?
Farklı dünya mutfaklarını bünyemizde toplayarak 
önümüzdeki beş yıllık iş planımıza göre toplamda yüz 
şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii ki her şubenin lezzet 
standartlarını koruyarak ve şube ayrımı yapmaksızın. Bu 
sayede sektöre istihdam sağlayarak, küçük üreticilere destek 
vererek, sosyal sorumluluk projelerine tüm şubelerimiz ile 
katılarak ülkemiz ekonomisine sürdürülebilir bir büyüme 
katkısı sağlamak istiyoruz. 



KNITSS’ten 
Yeni Koleksiyon
Çağdaş triko markası KNITSS’in 
Sonbahar-Kış 2022/23 koleksiyonu, 
KNITSS Kurucusu ve Kreatif 
Direktörü Duygu Boz ile MAG 
Genel Yayın Yönetmeni Beril 
Çavuşoğlu ev sahipliğindeki keyifli bir 
organizasyonla tanıtıldı. 

Kendi stilini yaratan kadınların markası KNITSS’in yeni koleksiyon 
tanıtımı Ankara Armada mağazasında gerçekleşti. KNITSS 
Kurucusu ve Kreatif Direktörü Duygu Boz ile MAG Genel Yayın 
Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğindeki lansmana başkent iş 
ve cemiyet hayatının ünlü simaları katılım sağladı. Kadınlara ferah 
bir ortamda keyifli bir alışveriş imkânı sunan KNITSS, “Creative You” 
koleksiyonu ile davetlilerden tam not aldı. Etkinlikte canlı müzik 
eşliğinde sohbet eden konuklar, şıklıklarıyla da göz doldurdu. 

davet

MÜRVET MARDİNİ İLKAY METİN

AYFER KURTİȘ YEȘİM ALİCİK-ENDER CANDAR

DUYGU BOZ
116





davet

ESRA, RÜMEYSA SÜMER MELTEM AKȘİN ALİNA ALTUNTOP KADRİYE KADEROĞLU

ÖZLEM GÖÇEK

YEȘİM TANDOĞANZEYNEP KARAHAN USLU AYLİN ÖZAL

MAG Genel Yayın 
Yönetmeni Beril 
Çavușoğlu’nun 
KNITSS marka 
kıyafeti, etkinliğin 
en çok rağbet 
gören ürünü 
oldu.

BERİL ÇAVUȘOĞLU





AYȘEGÜL AYGÜN

davet

MİNE ÖZCAN ÜSTÜNSELEN BAYÜLKEN PAMUKSUZ, YELİZ ALTIOKEDA BEYAZITSEVGİ ÇAMAN

AFİTAP AKINCI ALEV TUNA ENDER CANAN ADAN

Markanın yeni 
koleksiyonunun 
tanıtıldığı 
etkinlikte, 
davetlilere 
özel sürprizler 
hazırlandı.

ARZU KOLOĞLU



EDA BEKİȘOĞLU

AYLİN BAYRAKÇEKEN, DENİZ KESİMNESLİHAN AKTEPEPINAR CANALPSİNEM HACIBALOĞLU

MELTEM YILMAZ IRYNA ASLAN, ELENA KUDUBAN ESRA ARAT

Lansman 
davetinde bol bol 
alıșveriș yapan 
Esra Arat da yeni 
aldığı KNITSS 
marka hırkasıyla 
poz verdi.
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Amerika’da Uluslararası İșletme bölümünü bitiren ve Türkiye’ye döndükten 
sonra ailesinin havayolu șirketinde ișletme, finans, satıș-pazarlama, 

operasyon gibi çeșitli departmanlarda görev alan Benan Kurtuluș Saraç, 
kurucu ortağı olduğu Hay Clinic’in ișletmeciliğini bașarılı bir șekilde 

sürdürüyor. Yurt dıșında da șubelerini açarak geniș kitlelerle bulușma 
hazırlıkları yapan, açılacak tüm șubelerin ișletmeciliğini de üstlenecek olan 

bașarılı iș kadını, farklı coğrafyalardan ve kitlelerden kadınlarla da kendi 
sosyal medya sayfasında bir araya gelerek kadınların dünyaya hikâyelerini 
duyurmasına yardımcı oluyor. Hay Clinic Kurucu Ortağı Benan Kurtuluș 
Saraç, iș hayatındaki projelerinin detaylarını, hayat felsefesini ve sosyal 

medyadaki bașarısını MAG Okurları için anlatıyor...

Benan Kurtuluş Saraç
Olumluya Odaklanmak

röportaj



Kendimi ve yașantımı, mükemmel 
ve toz pembe göstermeye 

çalıșmadan naçizane hayat 
tecrübelerimi paylașıyorum.

aptığınız her işte başarıya ulaşmış ve 
kadınlara örnek olmuş bir isimsiniz. Bu 
başarıların sırrı nedir? 
İnsan ailesinden ne görürse onu yapar. Yaşadıkça bunu 
kendimde daha çok görüyorum. Ben ailemden üretmeyi 
ve çalışmayı öğrendim. Amerika’da üniversitede 

okurken bile boş zamanlarımda çalışmayı ve iş tecrübesi edinmeyi 
tercih ettim. Miami’de okumanın keyfini sürdüm ama ailemden 
gördüğüm disiplin ve çalışkanlığı hiçbir zaman kaybetmedim. 
Bizim ailemizde kız veya erkek ayrımı yapılmadan eşit çalışkanlık 
öğretildi. İşimde birisinin kızı veya birisinin eşi olmanın konforu 
içinde göstermelik bulunmadım. Tıpkı kendi ailemle hava kargo 
sektöründe çalıştığım gibi, sağlık sektöründe de her zaman işimin 
başındayım, emeğimi harcıyorum. Ailemle çalışırken de eğer o 
gün uçuş varsa pazar günleri bile erkenden kalktım, işimin ve 
görevimin başında oldum. 

İş hayatındaki çalışma felsefeniz nedir?
Odak noktam her zaman kendim oldum. Başkalarıyla kıyaslamam 
kendimi, yarışmam da. Herkes kendi tecrübesini yaşar bu hayatta, 
kendi boyalarıyla kendi tablosunu çizer. Ben kendimi daha nasıl 
geliştirebilirim, neler katabilirim ve daha neler üretebilirim 
kısmına odaklandım. Kendimin en iyi versiyonu olmak için 
çalıştım ve çalışıyorum. Hiçbir zaman yıkıcı olmadım; her zaman 
yapıcı olmayı tercih ettim. Benimle ilgili olmayan başka güzel işler 
varsa bundan ancak feyz alırım ve bunu kendime motivasyon 
yaparım. Başarılı olmak isteyenler belli bazı bedelleri ödemeyi de 
göze almalı. Eli yanmaktan korkan mutfağa giremez. Başladığım 
işi yarım bırakmayı hiç sevmem. Ne hedeften vazgeçerim ne 
kararımdan ne de çalışmamdan ve emeğimden. İngilizcede çok 
güzel bir söz var. “Top of the mountain is always the bottom of 
another; so keep climbing.”, yani şunu demek istiyor: “Bir dağın 
zirvesi bir sonrakinin dibidir.”  Hayat bir dağa benzer, engebeli 
ve zordur. İnişli çıkışlıdır, sabır, motivasyon ve güç ister. Tam 
oldu dersin, başka bir yokuş çıkar. Hayat devam ettikçe yokuşları 
çıkarsın. Kalbinin yolculuğu da öyle… Ben de iş hayatımı bu söze 
göre şekillendiriyorum ve her başarının yeni bir hedefe başlangıç 
olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’yi başarıyla temsil ederek, yurt dışında 
sağlık alanında yeni atılımlar yapıyorsunuz. Bu 
projelerden de biraz bahsedebilir misiniz?
Sağlık alanında bir talep ve boşluk olduğunu görünce, bir 
cesaret bu projelere girişmiş bulundum; hayat cesurları sever 
diye inanarak... Sağlık tüm dünya insanlarının ihtiyacı ve bizim 
sistemimiz de en güvenilir sistemlerden biri. Hiçbir hastane veya 
klinik içine entegre olmuyoruz. Hay Clinic olarak tamamen kendi 
ismimizle, sıfırdan işletmelerimizi kuruyoruz. Denetim ve işletme 
sistemlerini sağlam kurarak biraz yorulmayla işin üstesinden 
gelebileceğimize inanıyorum.

Bu yolda teknik olarak çok kıymetli bir danışmanım var; babam. 
Türkiye’nin ilk özel hava kargo sistemini kuran ve şu anda da 
hava taşımacılık işini yurt dışında sürdüren bir kişi olarak onun 
tecrübe ve bilgi birikimiyle sırtım yere gelmez diye düşünüyorum. 
Ben de kendisiyle aile şirketimizde uzun yıllar çalışmıştım. 
Altyapım oradan geliyor. Her zaman olumluya odaklıyız ailecek. 
Bir iş “ne olursa yapılamaz”dan ziyade “nasıl olursa yapılır” için 
düşünüyoruz. Gelişmek, geliştirmek ve yeniliklere cesaret etmek 
güzel bir duygu. Evlatlarımıza da güzel bir örnek. Benim annem, 
babam ve abimden aldığım örnekleri evlatlarımız da bizden 
alacak.

Y
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Sosyal medya platformlarında da oldukça aktifsiniz. 
Sosyal medyada neler paylaşıyorsunuz?
Samimiyet, güven ile sıcaklığı ön planda tutarak, ticari 
kaygı düşünmeden yapıyorum paylaşımlarımı. Kendimi ve 
yaşantımı mükemmel ve toz pembe göstermeye çalışmadan 
naçizane hayat tecrübelerimi paylaşıyorum. Hem kadın 
hem anne hem de bir iş kadını olarak geniş yelpazede hayat 
ve düşünce stilimi sunuyorum. En önem verdiğim nokta 
kadınlara motivasyon ve elden gelen yardımları sağlamak. 
Hem karakter olarak hem atılım olarak kadınların güçlü 
olmasının, yarınlarımız, evlatlarımız ve ülkemiz adına çok 
mühim olduğunu düşünüyorum. Değişik özellikte farklı 
kitlelerden bambaşka takipçiler bir arada benim sayfamda. 
Bunu değerlendirerek samimi sohbetlerde fikir alışverişlerinde 
bulunuyor, derin mevzuları irdeliyorum. Bazen duygusal, 

bazen esprili yaklaşıyoruz birbirimize. Başka sayfalarda 
görmedikleri samimiyeti gördüklerini yazıyorlar bana 
çoğunlukla. Ben herkesin farklı hikâyelerini paylaşmayı 
hep severim. Birbirimizden feyz alabileceğimizi 
düşünürüm. Gerektiğinde takipçilerden birinin de 
hikâyesini diğerleriyle paylaşıyor, herkesten toplu yorum 
ve motivasyon sağlıyorum. Tabii ki, kişi mahremiyetine 
saygı duyarak. İşim gereği güzellik, bakım, beslenme, sağlık 
paylaşımlarım arasında ancak, en önem verdiğim konu 
hayat tecrübelerimiz, başarı hikâyelerimiz, dertlerimiz, 
dermanlarımız. Birilerinin hayatına dokunabiliyor olmak 
ve olumlu yönde gelişimine katkıda bulunmak huzur verici 
benim için. 

Katıldığınız davetlerde şıklığınızla dikkat 
çekiyorsunuz. Moda sizin için ne anlam ifade 
ediyor?
Moda, kişinin hayata karşı nasıl bir duruş sergilediğini, 
hayata hangi pencereden baktığını da yansıtır. Kişinin 
kalbinde yaşadığı dünyanın dışarıya panoramik 
yansımasıdır da ayrıca. Karakterdir kesinlikle. Kendi 
karakterini giyimiyle ve kendini donattığı tüm 
aksesuarlarıyla yaşayınca kişi, kendi modasını da yaratmış 
oluyor. Bu manada benzer vizyona ve duruşa sahip 
olduğumuz modacılarla çalışmak tabii ki en doğrusu. 
Ortamına göre giyinmek gerekir düşüncesine de kısmen 
katılıyorum. Bir iş toplantısına veya bir ödül törenine kot 
ve tişörtle katılmamak gerektiği gibi belli bazı desturların 

Moda kișinin hayata karșı nasıl bir 
duruș sergilediğini, hayata hangi 
pencereden baktığını da yansıtır.
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“Hayat Cesurları Sever”

Hayat bir dağa benzer, engebeli ve 
zordur. İnișli çıkıșlıdır, sabır, motivasyon 

ve güç ister. Tam oldu dersin, bașka 
bir yokuș çıkar. Hayat devam ettikçe 

yokușları çıkarsın.

olduğunu düşünüyorum. Tabii Miami’de iş yapmıyorsak. 
Bunun yanı sıra kişi kesinlikle kendi tarzını yansıtmalı. 
Kimsenin ne dediğine, ne düşündüğüne pek mahal 
vermemeli. Kimse kimseyi memnun etmek durumunda değil 
giyimine karar verirken. Kişi giyimiyle kendi tabiatını taşıyor 
ve kendini yaşıyor çünkü. En önemlisi; giydiğimizi nasıl bir 
enerji ve duruşla taşıyoruz, nasıl bir karakter ile tamamlıyoruz 
modayı. En başta temizliğin, giyimde en önemli unsur 
olduğunu düşünüyorum. Temizlik ve tertip, kişinin özel 
bakımından giyimindeki temizliğe de yansımalı.  



Saat Tutkunları 
Bir Araya Geldi
Lüks saat ve aksesuar 
markalarını müşterileriyle 
buluşturan Greenwich Saat, 
IWC Schaffhausen’in tasarladığı 
eşsiz komplikasyonlarını özel bir 
gösterim ile saat tutkunlarına 
sundu. 

Greenwich Saat ev sahipliğinde gerçekleşen lansman 
etkinliğine cemiyet hayatının önde gelen isimleri, sektörün 
temsilcileri ve saat tutkunları katıldı. İkramlar eşliğinde keyifli 
vakit geçiren davetliler, markanın yenilenen tasarımlarını da 
yakından inceleme fırsatı buldu. 

davet

PINAR YILMAZ, JORDAN-MAHFUZ-ZEHRA-İHSAN SAPAN

SİTARE KALYONCUOĞLU
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davet

Markanın 
yenilenen 
tasarımlarının 
incelendiği 
özel lansmana 
cemiyet 
hayatının önde 
gelen isimleri 
ve sektörün 
temsilcileri 
katılım gösterdi.

NERGİS PEKUYSAL BEGÜM TACİR AYLİN YILMAZ BANU-HAKAN MERMERCİ

LARA SARAÇOĞLU, ALİCAN MERMERCİOĞLU TURGUT EBREM, YASEMİN UNAT CANSEN KUT



sibasigorta



TRT1’de yayımlanan Kasaba Doktoru dizisinin Leyla’sı Hazal Subașı, ilk 
bölümü 2 Aralık tarihinde Netfl ix’te yayımlanan distopik macera türündeki 
“Sıcak Kafa”yla, TV’den sonra dijital platformda da sevenleriyle buluștu. 

2015 yılında katıldığı Miss Turkey’de derecesi bulunan güzel oyuncuyla, yeni 
projesini konuștuğumuz muhteșem bir kapak çekimi gerçekleștirdik. Adını 

Sen Koy, Çukur ve daha birçok yapımda rol alan bașarılı oyuncu, hem usta 
yönetmenler ve oyuncularla çalıșmıș olmanın verdiği heyecanı hem de Sıcak 

Kafa dizisinde bașrolü canlandırmanın gururunu MAG Okurlarıyla paylaștı.

Hazal Subaşı 
Kararlı, Çalıșkan, Çekici

RÖPORTAJ: YASEMİN ULUSOY      FOTOĞRAF: EMRE ÖZCAN      STYLING: EYLEM YILDIZ      
MAKYAJ: HAMİYET AKPINAR      SAÇ: İSMAİL TINTIRLI      STYLING ASİSTAN: İREM SÖNMEZER      

MEKAN: DAY LIGHT STÜDYO

özel
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KÜPELER: ELÇİN DAĞLAROĞLU
SAAT: LONGINES

ELBİSE: ALIASTUDIO
ÇORAP: PENTİ

AYAKKABI: GIA/RHW



özel

GÖMLEK: BASAKLA/SEE BE
KORSE: AMOR GARIBOVIC
ETEK: MYSA MOON
AYAKKABI: MANGO
ÇORAP: PENTİ



İki sezondur TRT1’de yayımlanan Kasaba 
Doktoru dizisinde Leyla karakterine 
hayat veriyorsunuz. Küçük yaşlarda çoğu 
çocuğun doktor olma hayali vardır. Sizin 
böyle bir hayaliniz var mıydı? 
Doktor olma hayalim yoktu fakat her zaman bir 
merakım vardı. Ameliyat videoları izlemeyi çok 
seviyordum, ilgimi çekiyordu. TRT1’de böyle bir 
yapımda yer almak da benim için çok mutluluk 
verici. Ameliyat ve acil müdahale sahnelerimize 
kayıttan önce daha hazır olabilmek ve bu sahneleri 
en gerçek şekilde gösterebilmek adına, her 
bölümdeki vakalara göre video izliyoruz. Çok şey 
öğrendim tıpla ilgili; özellikle de propların üstünde 
uygulamalı olarak çalışmak çok keyifli. 

ldukça iddialı bir Netflix yapımı 
olan Sıcak Kafa projesiyle bu 
sezon karşımızda olacaksınız. Bize 
projeden biraz bahseder misiniz?
Sıcak Kafa; distopik ve macera türünde 

bir dizi. Bu projede olduğum için, Şule karakterini 
canlandırdığım için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. 
Şule cesaretli, kararlı, inandıkları uğruna her şeyi 
yapabilecek, her savaşı verebilecek bir kız. Öğrendiğim 
çok şey oldu ondan. Benim için de distopik bir dünyada 
olmak, bambaşka bir dünyadaki karakteri canlandırmak 
farklı ve benzersiz bir tecrübeydi. İyi ki diyorum. Büyük 
emek verilmiş, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, 
tasarlanmış bir iş Sıcak Kafa. Ekip olarak hepimizin çok 
inandığı bir iş oldu. Umarım beğenilir ve takdir edilir.

TRT1’de yayımlanan Kasaba 
Doktoru’ndaki Leyla gibi ben de 

eğer kendime inanıyorsam; ne 
olursa olsun, kim ne derse desin 

yaptıklarımın sorumluluğunu alır ve 
bildiğim yolda ilerlerim.

O



özel

Leyla karakteri ile ortak noktalarınız var mı, 
ya da “Ben onun yerinde olsaydım asla bunu 
yapmazdım.” dediğiniz bir şey?
Leyla dürüst, kararlı ve işine aşık bir kız. Hırslı ama kötü bir 
hırs değil bu. Başarılı olmak, takdir görmek, işini en iyi şekilde 
yapmak istiyor. Ben de eğer kendime inanıyorsam; ne olursa 
olsun, kim ne derse desin yaptıklarımın sorumluluğunu alır ve 
bildiğim yolda ilerlerim.

Dijital platformlar günümüzde oldukça popüler. 
Sektörün ilerleyişine bakınca bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecek, dijital 
platformlarda mı?
Evet, dijital platformlar oldukça popüler ve hem platform hem 
de içerik sayısı gitgide artıyor. Memnun olduğum bir durum bu. 

Kendimi içinde görebildiğim bir proje bulmak adına senaryo 
ve dolayısıyla da karakter çeşitliliği olması tabii ki çok güzel. 
Gelecek, dijitalde diye büyük bir cümle kuramam fakat 
günden güne ilginin ve alışkanlığın arttığı çok bariz. 

Bir oyuncu olarak genç yaşta birçok karakter 
canlandırma ve deneyimleme imkânı buldunuz. 
Karakterlerle bütünleşme süreciniz nasıl 
ilerliyor?
Karakterle bütünleşme sürecim aslında her projede, her 
karakterde çok farklı oldu. İsteyerek çok planlı yaptığım bir 
şey değildi. Bazısı çok uzun zamana yayıldı; bazen de hemen 
alıştım ve karaktere uyum sağladım, onu içimde daha 
çabuk buldum ve dolayısıyla daha kolay yansıtabileceğime 
inandım. 

2 Aralık’ta Netfl ix’te yayımlanmaya 
başlayan Sıcak Kafa’daki distopik 

dünyada olmak, bambaşka bir 
dünyadaki karakteri canlandırmak 

farklı ve benzersiz bir tecrübeydi.
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özel

Leyla karakteri ile ortak noktalarınız var mı, 
ya da “Ben onun yerinde olsaydım asla bunu 
yapmazdım.” dediğiniz bir şey?
Leyla dürüst, kararlı ve işine aşık bir kız. Hırslı ama kötü bir 
hırs değil bu. Başarılı olmak, takdir görmek, işini en iyi şekilde 
yapmak istiyor. Ben de eğer kendime inanıyorsam; ne olursa 
olsun, kim ne derse desin yaptıklarımın sorumluluğunu alır ve 
bildiğim yolda ilerlerim.

Dijital platformlar günümüzde oldukça popüler. 
Sektörün ilerleyişine bakınca bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecek, dijital 
platformlarda mı?
Evet, dijital platformlar oldukça popüler ve hem platform hem 
de içerik sayısı gitgide artıyor. Memnun olduğum bir durum bu. 

Kendimi içinde görebildiğim bir proje bulmak adına senaryo 
ve dolayısıyla da karakter çeşitliliği olması tabii ki çok güzel. 
Gelecek, dijitalde diye büyük bir cümle kuramam fakat 
günden güne ilginin ve alışkanlığın arttığı çok bariz. 

Bir oyuncu olarak genç yaşta birçok karakter 
canlandırma ve deneyimleme imkânı buldunuz. 
Karakterlerle bütünleşme süreciniz nasıl 
ilerliyor?
Karakterle bütünleşme sürecim aslında her projede, her 
karakterde çok farklı oldu. İsteyerek çok planlı yaptığım bir 
şey değildi. Bazısı çok uzun zamana yayıldı; bazen de hemen 
alıştım ve karaktere uyum sağladım, onu içimde daha 
çabuk buldum ve dolayısıyla daha kolay yansıtabileceğime 
inandım. 

2 Aralık’ta Netfl ix’te yayımlanmaya 
başlayan Sıcak Kafa’daki distopik 

dünyada olmak, bambaşka bir 
dünyadaki karakteri canlandırmak 

farklı ve benzersiz bir tecrübeydi.

TAKIM: ERSÖZ ATA
AYAKKABI: ERSÖZ ATA



özel

TOP: CEREN OCAK
PANTOLON: CEREN OCAK
KÜPE: BEE GODDESS
SAAT: LONGINES



özel

TOP: CEREN OCAK
PANTOLON: CEREN OCAK
KÜPE: BEE GODDESS
SAAT: LONGINES

olduğum kişi haline gelmeme çok büyük etkisi var 
karşıma çıkan, çalıştığım, tanıştığım iyi kötü herkesin. 
En başından beri kararlı ve çalışkandım. Yapması 
gerekenlerin farkında ve elinden geleni her zaman 
yapmaya çalışan biri oldum. Bu şekilde başarılı 
olacağıma inanıyordum. Şu an mutluyum evet ama 
daha yol çok uzun. Hedeflediğim bu yolda, olmak 
istediğim, kendimi görmek ve göstermek istediğim 
doğrultuda ilerliyorum. Gelmek istediğim son nokta 
hedefim henüz net değil, çünkü sınırı yok ve tek 
bir tane değil. Umuyorum, hayal ediyorum ve emek 
veriyorum.

Sizin için başarı nedir?
Başarı benim için mutluluk ve gurur. Kendimi mutlu 
hissettiğim ve gururlu olduğum an, yaptıklarım içime 
sindiği an başarılıyım demek gibi. Kendimizle gurur 
duymayı unutuyoruz çoğu zaman. Hayatın telaşında, 
akışında başarmak için çaba gösterdiklerimiz 
gerçekleştiğinde hemen unutuyoruz bu uğurda neler 
yaptığımızı. Mesela Sıcak Kafa, kendimle de gurur 
duyduğum bir iş. Çok iyi hissettirdi beni. Hedeflerime 
yaklaştığımı düşündürttü, yaptığım işi neden 
sevdiğimi hatırlattı, nasıl işler yapmam gerektiği 
konusunda rehber oldu ve filtrelerimi netleştirdi.

Set ortamında olmazsa olmazım, sette 
yavaş yavaş oluşturduğum rutinler. 

Sabah sete geldiğimde yaptıklarım hep 
aynı sırayla ilerliyor.

Set öncesi, karakterle bütünleştiğime fazla ikna olamıyorum. 
Çoğu şeyin yolda oturduğunu, her sahnede -her defasında ne 
kadar önceden üzerinde düşünmüş olsam da- sürekli yeni 
şeyler fark ettiğimi, bulduğumu ve gittikçe daha da içinde 
olduğumu hissediyorum.

Set ortamında sizin için olmazsa olmaz nedir?
Set ortamında olmazsa olmazım, sette yavaş yavaş 
oluşturduğum rutinler. Sabah sete geldiğimde yaptıklarım 
hep aynı sırayla ilerliyor. O şekilde bir düzen oturtmuş 
olduğuma inanıyorum ve onun bozulmasını istemiyorum. 
Çok basit şeyler tabii bunlar; çantamı aşağı bırakmak, kahve 
içmek, saç hazırlığına oturmak sonra giyinip yukarı çıkmak 
ve sahneye bakmak gibi.

Başta güzelliğiyle tanıdığımız ama sonrasında 
oyunculuğuyla ön plana çıkan bir Hazal Subaşı 
gördük. Kariyerinizi değiştirmede izlediğiniz 
yolda ne etkili oldu?
Bulunduğum her projede; çalıştığım yönetmenlerim, 
partnerlerim, usta oyuncularımız, ekip ve oyuncu 
arkadaşlarımın her biri bana başka başka şeyler öğretti ve 
yeni kapılar açtı diyebilirim. Kimi bu dünyaya bakışımla 
ilgili, kimi bu sektöre, kimi oyunculuğa ve hatta kendime 
olan farkındalığımla ilgiliydi. Ailemden sonra, bugün 



özel

TOP: CEREN OCAK
PANTOLON: FEEL THE LOTUS
AKSESUARLAR: MTOY JEWELS
AYAKKABI: 3 JUIN/VAKKO



Başarı 
benim için 
mutluluk 
ve gurur.

BÜSTİYER: SUDIETUZ
PANTOLON: SUDIETUZ
KÜPELER: SWAROVSKI 



özel

Son dönemin parlayan oyuncularından 
biri olarak, oyunculuğa yeni adım atacak 
meslektaşlarınıza bir tavsiyeniz var mı?
Oyunculuğa yeni başlayanlar için diyebileceğim ilk şey 
umutsuzluğa kapılmamanız gerektiği, çünkü bir tarafıyla 
çok umutsuz hissedebilirsiniz gerçekten; ama her an her şey 
değişebilir. Çok iyi giderken kötü veya kötü giderken harika 
olabilir kariyeriniz. Ben de kendimi sürekli pozitif kalmak ve 
vazgeçmemek konusunda zorladım, hâlâ da öyle.

Oldukça zevkli bir tarzınız var. Stilinizi nasıl 
belirliyorsunuz?
Rahat olan her şeye bayılıyorum. Düz, genelde desensiz 
kıyafetler tercih ediyorum. Takı, şapka, aksesuar çok 

seviyorum; hep kaybetsem de. Modayı takip ediyorum, 
modadan çok bağımsız giyinen biri olmadım hiç.

Gelecekteki Hazal’a ne söylemek 
istersiniz?
Gelecekteki Hazal umarım olduğu kişiden hâlâ çok 
mutludur, hâlâ çok şanslı olduğunu düşünüyordur ve 
hayal kurmaktan vazgeçmiyordur. 

Yeni yıldan beklentileriniz neler?
Uzun zamandır pandemi vardı hayatımızda, yeni yeni 
atlatıyoruz bunu. Yeni yıldan beklentim öncelikle 
hepimiz adına sağlık, huzur ve kaygısız bir gelecek 
hayali. 

Yeni yıldan beklentim öncelikle 
hepimiz adına sağlık, huzur ve 

kaygısız bir gelecek hayali.
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özel

Son dönemin parlayan oyuncularından 
biri olarak, oyunculuğa yeni adım atacak 
meslektaşlarınıza bir tavsiyeniz var mı?
Oyunculuğa yeni başlayanlar için diyebileceğim ilk şey 
umutsuzluğa kapılmamanız gerektiği, çünkü bir tarafıyla 
çok umutsuz hissedebilirsiniz gerçekten; ama her an her şey 
değişebilir. Çok iyi giderken kötü veya kötü giderken harika 
olabilir kariyeriniz. Ben de kendimi sürekli pozitif kalmak ve 
vazgeçmemek konusunda zorladım, hâlâ da öyle.

Oldukça zevkli bir tarzınız var. Stilinizi nasıl 
belirliyorsunuz?
Rahat olan her şeye bayılıyorum. Düz, genelde desensiz 
kıyafetler tercih ediyorum. Takı, şapka, aksesuar çok 

seviyorum; hep kaybetsem de. Modayı takip ediyorum, 
modadan çok bağımsız giyinen biri olmadım hiç.

Gelecekteki Hazal’a ne söylemek 
istersiniz?
Gelecekteki Hazal umarım olduğu kişiden hâlâ çok 
mutludur, hâlâ çok şanslı olduğunu düşünüyordur ve 
hayal kurmaktan vazgeçmiyordur. 

Yeni yıldan beklentileriniz neler?
Uzun zamandır pandemi vardı hayatımızda, yeni yeni 
atlatıyoruz bunu. Yeni yıldan beklentim öncelikle 
hepimiz adına sağlık, huzur ve kaygısız bir gelecek 
hayali. 

Yeni yıldan beklentim öncelikle 
hepimiz adına sağlık, huzur ve 

kaygısız bir gelecek hayali.

KORSE: CANSUXI/INFORMAL
KOLYE: SWAROVSKI 



Cipriani’de 
Özel Davet
Love My Body ile Moda 
Tutkusu’nun son sezon 
koleksiyonu “Secret” için özel bir 
kutlama yemeği düzenlendi.

Cipriani’de gerçekleşen davete influencer’larla moda ve cemiyet 
hayatının ünlü isimleri katılım gösterdi. Moda Tutkusu’nun 
kurucusu, influencer ve blogger Yasemin Öğün ile Adil Işık 
Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ev 
sahipliğindeki davette Love My Body için hazırlanan yeni 
koleksiyonu kutlayan davetliler, oldukça keyifli bir akşam 
geçirdi. 

davet

ÖZLEM AVCIOĞLU

İDİL DEMİREL, ZEHRA IȘIK MELTEM KAZAZ

YASEMİN ÖĞÜN
142



Moda 
tasarımcıları ve 
infl uencer’ları 
bulușturan 
özel yemek 
davetinde marka 
iș birliğinde 
hazırlanan yeni 
koleksiyonun 
kutlaması yapıldı. 

AHMET GENCEHAN DEBORA ZAKUTO BURCU ESMERSOYEMRE IȘIK

MERT ASLAN DİLA TARKAN PELİN KAYA RÜYA BÜYÜKTETİK



144 magdergi.com.tr

Mücevherlere olan tutkusunu, onları tasarlarken heyecanlandığını ve 
keyifl endiğini belirterek anlatan Gemolog Gülgün Buldanlıoğlu; 

doğal tașların mücevher haline gelme sürecini ve çokça tercih edilen 
doğal tașların hangileri olduğunu açıklıyor… 

Nadide Güzellikler

Luccicanti Jewellery

röportaj

GÜLGÜN BULDANLIOĞLU



Hani bazen kendinizi keyifsiz 
hissedersiniz ya; ben o durumlarda 
ya tabiatta yürüyüșe çıkarım ya da 

taș kutularımı çıkartıp onların renkleri, 
ıșıltıları arasında gezinirim.

ücevherle uğraşmak sizin için ne 
anlam ifade ediyor?
Kendimi bildim bileli renklere tutkunum ve 
tabiat aşığıyım. Hani bazen kendinizi keyifsiz 
hissedersiniz ya; ben o durumlarda ya tabiatta 
yürüyüşe çıkarım ya da taş kutularımı 

çıkartıp onların renkleri, ışıltıları arasında gezinirim. Onları 
birbirleri ile buluşturup, çeşitli renk ve ışıltı kombinleri 
denerim. Gönlümü çelen birliktelikler, tasarımlar oluşunca 
keyifsizliğimden eser kalmaz, içimi acayip bir heyecan kaplar. 
Benim için terapi gibi bir şey yani. Ayrıca bu tarz aksesuarların, 
kullanıcının kişiliğini yansıtan, tüm görünümünü tamamlayan 
detaylar olduğunu düşünüyorum... Ben de kıyafetime ve 
moduma göre bir veya birkaç takı takmadan dışarı çıkamam.

Sektörde yaşadığınız dezavantajlar neler?
Tasarımlarımı, doğal taşların en nadide güzellikteki örneklerini 
buldukça, onların etrafında şekillendirerek oluşturuyorum. 
Tanıdıkça hayranlığımın arttığı o güzellikleri layıkıyla 
sergileyip, onları daha geniş kitlelere tanıtmak; tabiatımızın ne 
kadar mükemmel güzellikte değerler üretebildiğini göstermek 
esas motivasyonum.

Bu tarz üretimin her aşaması, ustalarımın uzun süren özenli 
çalışmalarını gerekli kılıyor. Dolayısıyla taşların maliyetinden, 
işçilik masraflarına kadar oldukça yüksek maliyetli bir üretim 
oluyor. Yani bir kalıp oluşturup, yüzlercesini hatta binlercesini 
yapmaya benzemiyor.

Dünyadaki çoğu yerden farklı olarak, Türk mücevherseverlere 
göre adı “pırlanta”, “yakut”, “inci” ya da “ametist” olan her 
taşın hemcinsleri ile aynı değerde olduğu yanılgısını aşmak, 
karşılaştığım en büyük zorluk doğrusu.

M
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Aynı renk ve benzer görünüme sahip birçok 
doğal taşın olduğu, paylaşımlarınızdan 
biliniyor. Bir taşın kimliğini ve doğal olup 
olmadığını bir bakışta ayırt edebilmek 
mümkün mü?
Sırf her bir gemoloji eğitimimi tamamlayabilmek için bile 
altmış civarı taş cinsinin yaklaşık yedi yüz ellişer değişik 
(otantik, imitasyon, işlemden geçmiş ya da geçmemiş) 
halini inceleyip kimlik tespiti yapmış olduğumdan, 
tabii ki ilk görüşte bir kanım oluşuyor; ama gemoloji bir 
bilim dalı ve o ilk kanı mutlaka en az iki ayrı enstrüman 
ile teyide muhtaçtır. Herkesin gözdesi olan bu nadir 
doğal taşlara ilgi çok yüksek olduğundan, değerleri de 
gün geçtikçe artıyor ve değerleri arttıkça da çeşit çeşit 
taklitlerine ve işlemlerle güzelleştirilmiş olanlarına 
piyasalarda sıklıkla rastlıyoruz.

Doğru kimlik tespiti, öncelikle değerleri ama aynı 
zamanda dayanıklılıkları açısından da çok önemli bir 
konu. Lup (büyüteç) ilk kullandığımız alet ama onun 
dışında mikroskop (doksan defaya kadar büyütülebilen), 
refraktometre, polariskop, spektroskop, dikroskop, UV 
aleti gibi birçok aletimizden bu aşamada destek alıyoruz. 
Bazı atomik düzeydeki müdahalelerin tespitinde tam 
donanımlı laboratuvarlara da başvurduğumuz olabiliyor.

Gemolog olarak, yaptığımız iş dedektiflik gibi; gerçek 
nadir bir oluşum ile onu taklit etmeye çalışan bir taşı ayırt 
edebilme işi bizimkisi… 

Tasarımlarınızın çoğunun tek üretim 
olduğunu biliyoruz. Bu bir satış tekniği mi, 
yoksa başka bir sebebi var mı?
Doğrusu, tasarımlarımı “bir şey oluşturayım da çok satsın” 
diye değil, tanıyıp hayranı olduğum nadir güzellikteki 
doğal değerleri ölümsüz mücevherlere dönüştürmek 
amacıyla oluşturuyorum. 

Tasarımlarımı, doğal tașların en 
nadide güzellikteki örneklerini 

buldukça, onların etrafında 
șekillendirerek olușturuyorum.



Böyle mücevherde kullanılabilecek güzellik, dayanıklılık 
ve az bulunurlukta olan taşlar karat ile (gramın beşte 
biri) fiyatlanır. Yani onları tıraş edip gerçek güzelliklerini 
ortaya çıkartan taş ustaları, cevherden minimum kayıpla 
taşı yontup, en güzel sonucu elde etmeye çalışırlar.

O yüzden mesela damla kesim bir taş; madenden en 
az kayıpla, damla şeklinde güzel bir taş oluşacağı için 
o formda kesilmiş olur. Ayrıca renkli taşlar söz konusu 
olduğunda, çok küçük cepler halinde oluşmuş bu nadir 
cevherlerin maalesef her köşesi de aynı renk ve temizlikte 
olmayabiliyor. Dolayısıyla da o güzelliklerin eşini benzerini 
bulmak mümkün olamadığından, ortaya tek üretim 
mücevherler çıkıyor. Bu tarz üretimin maddi ve manevi 
zorluklarının yanında, eşsiz yaratıklar olan biz insanlara 
onlar gibi eşsiz mücevherler sunabilmek de ödülü oluyor.

Peki, bütün tasarımlarınız böyle tek 
üretim mi, yoksa tekrarını yapabildiğiniz 
mücevherler de var mı?
Bir küpe yapımına uygun şekilde çift olarak kesilmiş 
bir taş ise ve ben o taşı bir yüzük veya broş yapımında 
kullandıysam, o tasarımın bir eşi daha mümkün 
olabiliyor.

Ayrıca küçük taşların buluşması ile oluşturduğum 
tasarımlarımdan birkaç adet üretebiliyorum; ama yine de 
bu tekrarlar üç ya da beşi geçmiyor, çünkü tekrarlarında 
da aynı renkli taş kalitelerini yakalayabilmem gerekiyor.

Sırf altın üzerine pırlanta ile süslediğim tasarımlarımda 
durum farklı tabii. Pırlantalı mücevherlerin (özel kesim 
tek taş olanlar hariç) çok sayıda tekrarını yapabiliyorum, 
çünkü pırlantalar diğer taşların hemen hemen tümünden 
farklı olarak yer kabuğunda değil, yer kabuğunun da 
altında oluşurlar. O yüzden pırlanta yatakları, renkli 
taşlara göre çok geniş oluşumlardır.

Renkli tașlar söz konusu olduğunda, 
çok küçük cepler halinde olușmuș bu 
nadir cevherlerin maalesef her köșesi 
aynı renk ve temizlikte olmayabiliyor. 

Dolayısıyla da o güzelliklerin 
eșini benzerini bulmak mümkün 

olamadığından, ortaya tek üretim 
mücevherler çıkıyor.
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Hangi doğal taş çokça talep görüyor ve 
daha çok beğeniliyor?
Türkiye’deki durumu soruyorsanız, açık ara pırlanta. 
Hatta maalesef genel isim; kaliteden bağımsız olarak 
adı pırlanta olan her şey. Sonra da inci. Onda da durum 
maalesef çok farklı değil… Sanırım insanların kaliteyi 
ve taklitlerini ayırt edebilme bilgisi çoğunlukla 
olmadığı için, kalite değil fiyat öncelikli tercihler 
yapılıyor. Zümrüt, yakut ve safir de aynı şekilde.
Mercan, turkuaz, ametist gibi renkli taşlar da 
bilinirlikleri nispeten fazla olduğu için yoğun ilgi 
görüyor. Beni sevindiren ve çok motive eden ise, çok 
nadir oluşumlar oldukları için çok az bilinen doğal 
taşlara tasarımlarımda yer verdikçe onların da çok 
yoğun ilgi ile karşılaşması.
 
Kullanım  alanına  göre  gece  ve  gündüz  
olarak  ayrıldığında  hangi  taş  ve 
tasarımların hangi zamanda kullanımı 
uygun olur?
Ben doğrusu bunun kişiden kişiye değişen bir şey 
olduğunu düşünüyorum. Yani kişilik, saç ve ten rengi, 
giyim tarzı, boyu gibi genel görünümü ile taktığı 
mücevherler bir bütün oluşturursa göz okşayan bir 
görünüm ortaya çıkıyor ve de gece-gündüz takılan 
takı sırıtmıyor.

Bunun yanında takıların saat, kemer gibi diğer 
aksesuarlar ile metal renklerinin birbirleriyle uyumlu 
olması da çok önemli diye düşünüyorum. Oradaki 
uyumsuzluk, takılan mücevherin de görünümünden 
çalıyor kanımca.

Ayrıca giyilen kıyafetin renkleri ile takılan 
mücevherlerinki bir uyum içinde olunca sırf takana 
değil, karşıdan bakana bile zevk veriyor.

Tasarımlarımda içimi açan, bana 
mutluluk veren her șey ilham 

kaynağım olabiliyor. Yani tabiatın 
yanında, uçurtma ve balon 

șeklinde tasarımlarım da var.
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Hangi doğal taş çokça talep görüyor ve 
daha çok beğeniliyor?
Türkiye’deki durumu soruyorsanız, açık ara pırlanta. 
Hatta maalesef genel isim; kaliteden bağımsız olarak 
adı pırlanta olan her şey. Sonra da inci. Onda da durum 
maalesef çok farklı değil… Sanırım insanların kaliteyi 
ve taklitlerini ayırt edebilme bilgisi çoğunlukla 
olmadığı için, kalite değil fiyat öncelikli tercihler 
yapılıyor. Zümrüt, yakut ve safir de aynı şekilde.
Mercan, turkuaz, ametist gibi renkli taşlar da 
bilinirlikleri nispeten fazla olduğu için yoğun ilgi 
görüyor. Beni sevindiren ve çok motive eden ise, çok 
nadir oluşumlar oldukları için çok az bilinen doğal 
taşlara tasarımlarımda yer verdikçe onların da çok 
yoğun ilgi ile karşılaşması.
 
Kullanım  alanına  göre  gece  ve  gündüz  
olarak  ayrıldığında  hangi  taş  ve 
tasarımların hangi zamanda kullanımı 
uygun olur?
Ben doğrusu bunun kişiden kişiye değişen bir şey 
olduğunu düşünüyorum. Yani kişilik, saç ve ten rengi, 
giyim tarzı, boyu gibi genel görünümü ile taktığı 
mücevherler bir bütün oluşturursa göz okşayan bir 
görünüm ortaya çıkıyor ve de gece-gündüz takılan 
takı sırıtmıyor.

Bunun yanında takıların saat, kemer gibi diğer 
aksesuarlar ile metal renklerinin birbirleriyle uyumlu 
olması da çok önemli diye düşünüyorum. Oradaki 
uyumsuzluk, takılan mücevherin de görünümünden 
çalıyor kanımca.

Ayrıca giyilen kıyafetin renkleri ile takılan 
mücevherlerinki bir uyum içinde olunca sırf takana 
değil, karşıdan bakana bile zevk veriyor.

Tasarımlarımda içimi açan, bana 
mutluluk veren her șey ilham 

kaynağım olabiliyor. Yani tabiatın 
yanında, uçurtma ve balon 

șeklinde tasarımlarım da var.

Tasarımlarınızı tabiattan ilham alarak 
hazırlıyorsunuz. Yapmayı en sevdiğiniz 
tasarım ve kullanmaktan keyif aldığınız doğal 
taş hangisi?
Çiçekler ve kelebekler, başı çekiyor sanki. Aslında 
tasarımlarımda içimi açan, bana mutluluk veren her 
şey ilham kaynağım olabiliyor. Yani tabiatın yanında, 
uçurtma ve balon şeklinde tasarımlarım da var.
Taş konusunda ise; bembeyaz, çok iyi kalite pırlantalar, 
hangi taşla kombinlersem kombinleyeyim olmazsa 
olmazım sanki, çünkü onlar gece-gündüz her ışıkta 
ışıl ışıl parıldıyorlar. Pırlantaların da “fancy kesim” diye 
adlandırılan yuvarlak kesim dışındakilerini zevkle 
kullanıyorum.

Nadide, doğal taşların en güzel örneklerinin hepsini 
bulup, onları mücevherlerde kullanmak beni hep çok 
heyecanlandırıyor. Tabiata vefa borcu sanki.

Sorunuza tersten cevap verecek olursam, en az 
kullandıklarım zümrüt, yakut ve safir, çünkü onların 
benim diğer taş cinslerinde de kullandığım gibi hiçbir 
işlemden geçmeden şahane görselde olanları o kadar 
astronomik fiyatlara ulaşmış vaziyette ki… Onlar kadar 
güzel olup tanındıkça değerleri artmakta olan nadir 
güzellikleri ortaya çıkartmak çok daha anlamlı geliyor…  

Nadide, doğal tașların en 
güzel örneklerinin hepsini 

bulup, onları mücevherlerde 
kullanmak beni hep çok 

heyecanlandırıyor. Tabiata 
vefa borcu sanki.



Melis Ağazat’tan 
Sonbahar-Kış 
Lansmanı
Koton Yönetim Kurulu Üyesi 
Gülden Yılmaz ve deneyimli 
moda direktörü Melis Ağazat ev 
sahipliğindeki özel bir davetle 
markanın yeni koleksiyonu 
tanıtıldı. 

İş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok seçkin simanın 
katıldığı, Melis Ağazat x Koton koleksiyonunun 
Sonbahar-Kış 22-23 lansmanı yoğun ilgi gördü. Davete 
katılan isimler, koleksiyondan seçkilerle özel bir alışveriş 
deneyimi yaşadı. 

davet

PELİN KAYA FÜSUN KURAN

AYȘEGÜL AFACAN BESTE YURTTAȘ

GÜLDEN YILMAZ, MELİS AĞAZAT
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PARİS EFE PINAR ALTUĞ ATACAN MERVE MERMER HEDİYE GÜRAL GÜR

YONCA EBUZZİYA FERYAL GÜLMAN AYLİN TAHİNCİOĞLU SUZAN TOPLUSOY

Koleksiyonun 
sezon 
lansmanında 
moda ve cemiyet 
dünyasının önde 
gelen isimleri bir 
araya geldi. 
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Sivaslı bir ailenin üyesi olarak Almanya’da doğup büyüyen Özkan Șen, 
nam-ı diğer Mr Jade, genç yașta iș dünyasına atılarak birçok șirket kurmuș 
bașarılı bir iș insanı. 2022 yılının “Hayırsever İș Adamı” ödülüne layık görülen 

Mr Jade; iș insanı ve hayırsever kimliğinin yanında müzik sektöründeki 
çalıșmalarıyla da adından söz ettiriyor. Ankara’da da yeni bir üst segment 

restoran açan Mr Jade, bașarılarını ve hakkında merak edilenleri 
MAG Okurları için cevaplıyor...

Bir Hayali Yaşamak
Mr Jade

röportaj



r Jade kimdir? Nerede doğdu, 
bugüne kadar neler yaptı?
Almanya’nın Düsseldorf kentinde doğdum. 
Aslen Sivaslıyım. Genç yaşta iş hayatına 
atılarak 2000 yılında ilk organizasyon 
şirketimi kurdum ve düğün salonu 

konseptindeki ilk mekânımı açtım. Ardından ikinci 
mekânım olan Jade Saal’ı hayata geçirdim. Sonrasında 
Avrupa’nın birçok şehrinde kapılarını açan catering, restoran, 
kafe ve tekstil markalarımla faaliyet göstermeye başladım.

2018 yılında çıkardığım “Welcome To Turkey” teklimde 
İsmail YK ile düet yaparak müzik hayatına atıldım. 
Ardından Niran Ünsal düeti ile, söz ve müziği bana ait olan 
“Aşk Benim Neyime” teklisini çıkardık. Bu çalışma bana 
“En İyi Klip ile En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ödülünü getirdi. 
İsmail YK’nın birçok müzik videosunun yönetmenliğini 
yaptım. Üçüncü teklim “Mutluyum” ise 2019 yılında çıktı. 
Klibini İspanya ve Brezilya’da çektik ve bu da bana “En İyi 
İnternet Fenomeni” ödülünü kazandırdı. 2020 yılında ise 
son çalışmam “Hasretinle Yandı Gönlüm”ü müzikseverlerin 
beğenisine sunduk.

Neden “Mr Jade”?
Bu ismi bulan aslında ben değilim. Mr Jade; Jade Saal’ı 
açtıktan sonra birisinin bir gün bana arkamdan “Mr Jade” 
diye seslenmesiyle ortaya çıktı. 

M
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Sanata olan tutkunuzu ne zaman fark ettiniz? 
Hangi enstrümanları çalıyorsunuz? 
Ben altı yaşındayken babamın aldığı ilk müzik aleti sayesinde 
müzikle tanıştım. Tuşlu, nefesli, yaylı ve vurmalı olmak 
üzere on üç farklı müzik aleti çalıyorum. İş adamı kimliğimle 
tanınıyorum ama müzik ve sanata olan tutkum hep içimdeydi. 
Ailemde müzisyen çok; zaten Yurtseven Kardeşler ve İsmail 
YK akrabalarım olur.  Benim bu alanda bir iddiam yok; 
yalnızca çorbada bir tuzum olsun, insanlar güzel şeyler 
dinlesin istiyorum. Herkes kendi dalında çok başarılı, çok güzel 
müzikler yapılıyor. 

Müzik tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Aslında benim temelim Türk sanat müziği. Yaptığım 
parçalarsa pop ya da arabesk, çünkü müzikte tek yönlü olmayı 
sevmiyorum. Bence her sanatçı her tür müziği ve parçayı 
söyleyebilmeli.

Başka müzisyenlerle çalışmak sizin için nasıl bir 
deneyim? 
Her sanatçı yeni ve farklı bir deneyim kattı bana. Severek 
yaptığınız bir işin sonucunda ortaya hem güzel bir iş çıkıyor 
hem de bu enerjiniz dinleyenlere geçiyor. Müzikte tek bir 
tarzda sınırlı kalmıyorum, bana uygun olacağını düşündüğüm 
projenin içinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle, 
Türkiye’nin en güçlü seslerinden Niran Ünsal ile düet yapmak 
harika bir duyguydu. Tepkiler çok iyiydi ve o dönem sürekli 
manşet olduk. Hatta sesimi Müslüm Gürses’e benzetenler 
olmuştu.

Küçük yaşta müzikle tanışmanıza rağmen, neden 
müzik dünyasına girmek için bu kadar beklediniz?
Genç yaşta atılmış olduğum iş dünyasındaki projelerimi, 
olabilecek en üst seviyeye çıkarmak istedim. Bir şeyi başarıya 
ulaştırıp yarıda bırakmayı sevmem. Dolayısıyla ancak yirmi 
yılın ardından hayalim olan alana, müzik sektörüne giriş 
yapabildim.

Üzerinde çalıştığınız yeni projeleriniz var mı? 
Sevenlerinize sürprizleriniz olacak mı?
Müziğin yanında sinema ve dizi projelerinden art arda teklifler 
aldım. Bunları değerlendiriyorum. Yeni sürprizler yolda...

İş dünyasında başarıyı elde etmenizdeki etkenler 
nelerdi?
Henüz yirmi bir yaşındayken eğlence sektörüne girmiştim. 
Avrupa’da Türkleri temsil edecek mekânlar yoktu. Bunun 
üzerine kendime görev edindim ve “Avrupa’nın en iyi 
organizasyon şirketini kuracağım.” dedim. Bunu söylediğimde 
bana inanmamışlardı ama şu anda etkinlik, otel, düğün 
organizasyonlarıyla Jade Saal, Google’da 4.9 puanıyla en 
üst sıralarda yer alıyor. Buraya gelene kadar tabii ki ben de 
zorluklarla karşılaştım fakat dürüstçe ve gece gündüz demeden 
çalışmak, beni başarıya ulaştırdı.

Hayırsever kimliğinize gelirsek; iş insanlarının 
toplum yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerle 
sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi, imajına 
olumlu bir etki katıyor. Siz bu anlamda neler 
yaptınız, yapıyorsunuz? 
İzmir’deki Şopengazi Hayvan Barınağı’nı ziyaret ettiğimde, 
oradaki canlıların suya olan ihtiyacının ne denli olduğunu 
gördüm ve bunun üzerine altmış metrelik bir su hattı 
döşettik. Ayrıca konserlerden elde ettiğim gelirin bir kısmını 
barınaklara bağışlıyorum. Hayvanı sevmeyen, insanı sevmez; 
onlarla beraber yaşıyoruz, onların içindeki güzelliği görmeyen 
insan benim için kördür. Afrika’da su kuyuları açtık. Yenileri 
için de hazırlıklarımız devam ediyor. Oradaki bir çocuğun 
hiç berrak su görmemiş olması çok acı. Bu dünyanın ayıbı. 
Petrol veya başka bir şeyle uğraşmak yerine insanlığa dair bir 
şeyler yapılsa, cennet burada olurdu. Kocaeli’ndeki bir okulun 
fen laboratuvarına ihtiyacı vardı. Öğrencilerimizin daha iyi 
şartlarda eğitim görmesi ve tam donanımlı bir laboratuvarda 
fen derslerini işleyerek insanlığa ve kendilerine güzel şeyler 
katabilmesi için bu projeyi tamamladık. Hakkari’deki bir köye 
ilkokul yaptırdık. Öğrenmenin sonunun olmadığı düşüncesiyle 
böyle bir alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek, 
öğrenciler yetiştirerek eğitime destek olmak oldukça heyecan 
verici. Yeni projelerimiz var ve yardımlarımıza devam edeceğiz.

“Lüks bir restoran şıklığında, lounge rahatlığında” 
sloganıyla Mr Jade Loungee’ı Ankara’ya 
kazandırdınız. Bu markanız hakkında biraz bilgi 
verir misiniz?
İlk şubesini, Avrupa’nın en büyük karma alışveriş merkezi 
olarak bilinen Kumsmall’da açtığımız Jade Loungee’ın 
en yeni şubesini Ankara’da hayata geçirdik. Beştepe’deki 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısında bulunan 
yedi yıldızlı restoranımız, elit ve üst segment kalitesi ile 
Ankaralıların hizmetinde. Özel dekoru ve şık görünümüyle 
girişten itibaren sıra dışı bir dekorasyonla misafirlerimizi 
karşılıyoruz.  Türk ve dünya mutfağından seçkin örneklerle 



oluşturduğumuz menülerdeki eşsiz lezzetlerle ayrıcalıklı 
bir deneyim sunmayı amaçladık. Aynı zamanda Jade Coffee 
ve Jade Chocolate’ı da misafirlerimizin beğenisine sunarak 
Avrupa kalitesini Türkiye’ye taşıyoruz. Jade Loungee 
restoranlarını, yurt içi ve yurt dışında açmaya devam ederek 
bir dünya markası haline getirmek için çalışmaktayız. 
Restoran zincirimizin yeni üyelerini ziyaretçilerimizde 
buluşturmaya devam edeceğiz.  

Avrupa’da, Türkleri temsil edecek 
mekânlar yoktu. Bunun üzerine kendime 

görev edindim ve “Avrupa’nın en iyi 
organizasyon șirketini kuracağım.” dedim.



EUAVAKFI’ndan 
Anlamlı Söyleşi
Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama 
ve Araştırma Vakfı; Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun doksan 
dokuzuncu yılında “Cumhuriyet ve 
Kadın” konulu söyleşiyle Aslı Şafak’ı 
konuk etti. 
Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli etkinliklerle 
Türkiye’de ses getiren Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve 
Araştırma Vakfı (EUAVAKFI), cumhuriyetin doksan dokuzuncu 
yılında Atatürk’ü anmak üzere anlamlı bir etkinlik düzenledi. City 
Otel’de gerçekleşen etkinliğe Ankara cemiyet hayatının tanınan 
birçok siması katıldı. Ünlü radyo programcısı Özgür Aksuna’nın 
moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe televizyonların sevilen 
ismi Aslı Şafak’ın keyifli sohbeti damga vurdu. Başkentin sevilen 
simaları, EUAVAKFI Başkanı Emel Uslu Atik’e bu anlamlı etkinlik 
için teşekkür ederken, Atik ise söyleşiyi gerçekleştiren Aslı Şafak’a, 
Özgür Aksuna’ya ve yurt dışı programını erkenden bitirerek 
Ankara’ya gelen özel misafiri Mahperi Uçar’a plaket vererek 
teşekkür etti. 

davet

EMEL USLU ATİK

BİRTEN GÖKYAY, CANAN TUNÇ, ESRA ALKAN, AHU TÜZÜN DEMİRDAMAR, ASLI ȘAFAK, EMEL USLU ATİK, 
ALYA ÖZGE ÇAKMAK KAYABAȘI, TÜLAY AKIN ERGİNCAN, ȘENGÜL ESEN DEMİR, GÖKSEL SALMAN
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Ünlü radyo programcısı 
Özgür Aksuna’nın 

moderatörlüğünde 
gerçekleșen etkinliğe 

bașkentin tanınan 
simaları katıldı. 

Konuklar,Aslı Șafak’ın 
keyifl i sohbetiyle çok 
özel bir gün geçirdi.

ȘEHNAZ-MUZAFFER ÇETİN, EMEL USLU ATİK, TÜLAY AKIN ERGİNCAN

ASLI ȘAFAK, ÖZGÜR AKSUNA
HANDE-AKIN OKYAY

CEYDA KULOĞLU, ÖZCAN YAĞCI, ASLI ȘAFAK, EMEL USLU ATİK, SENEM GÜNGÖR



Cemiyet hayatının 
sevilen simalarının da 

yoğun ilgi gösterdiği 
organizasyonda 

katılımcılar vakfın 
etkinliklerini ilgiyle 

takip ettiklerini 
belirterek Bașkan 
Emel Uslu Atik’e 
teșekkür ettiler.

davet

ASLI ȘAFAK, EMEL USLU ATİK, MAHPERİ UÇAR

GÜLTEN BIÇAKÇI, ASLIHAN BARIȘ, EMEL USLU ATİK, PINAR CANALP, 
HÜLYA AKMAN, NESRİN KILAVUZ, EMEL DALKILIÇ

TÜLAY AKIN ERGİNCAN, ESRA ALKAN, EMEL USLU ATİK, 
ALYA ÖZGE ÇAKMAK KAYABAȘI
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ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
Trabzon doğumluyum. Öğrenimimi Trabzon’da 
tamamladım. Sivil toplum kuruluşlarında başkan 
yardımcılığı ve başkanlık yaptım. Belli bir dönem 
siyasetin içinde yer aldım. Trabzon Ticaret Sanayi 

Odasında Kuyumculuk Komitesi Meclis Üyesi olarak devam 
etmekteyim. Gezmek ve spor yapmak hobilerim arasındadır.

Ö

Yenilikçi vizyonuyla yaptığı yurt içi yatırımlar sayesinde sürekli büyüme 
gösteren ve marka isminin tașıdığı kültürel mirasa sahip çıkarak tasarımlarını 

olușturan Karaltın Mücevherat’ın kurucusu Cevat Kara, firmasının hizmet 
anlayıșını MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Mücevherde Aradığınız Fark

Karaltın Mücevherat

CEVAT KARA

röportaj

Karaltın’ın sektöre giriş öyküsünü anlatır 
mısınız? Takip ettiği vizyon, gayesi ve hedefi 
nedir?
Üniversitenin ikinci yılında, kuyumculuk sektöründe 
şirket kurma kararı aldım. Sektörde yakınlarımın olması ve 
geçmiş yıllarda sektörün içinde bulunmam bana bu kararı 
almamdaki en büyük etken oldu. Yenilikçi, güvenilir, üstün 
hizmet anlayışı ve ürün kalitesi kuruluş ilkemizdir.
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El sanatı ve yöresel ürünler haricinde, 
İtalyan ve farklı konsept ürün 

yelpazesinde de üretim yapmaktayız.

Karaltın Mücevherat’ın yenilikçi kimliğini nasıl 
tanımlarsınız?
Firmamızın sektördeki yenilikçi kimlik anlayışı ile her zaman 
yeni ürünler ve konseptler üreterek ve Türk Patent Enstitüsünden 
tescilleyerek müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız.

Tasarımlarınızı oluştururken benimsediğiniz tarz 
nedir? İlham kaynaklarınızdan söz eder misiniz?
Ülkemizin tarihinden ve kültüründen ilham alarak tüm 
ürünlerimizi üretmekteyiz.

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor?
El sanatı ve yöresel ürünler haricinde, İtalyan ve farklı konsept 
ürün yelpazesinde de üretim yapmaktayız.

Müşteri memnuniyeti noktasında verdiğiniz 
hizmetler neler?
Ürünlerimizin kaliteli ve garantili olması, birçok ilimizdeki 
corner bayiliklerimiz ve şubelerimizin yanı sıra dijital ortamda 
yaptığımız çalışmalar ile her zaman müşterilerimizin bize 
ulaşmasını sağlıyoruz.

Gelecekte bayiliklerinizi arttırmaya yönelik 
çalışmalarınız var mı? Planlarınızdan bahseder 
misiniz? 
Her yıl yaptığımız planlama içerisinde yurt içi ve yurt dışı yeni 
bayilikler vermek ve daha çok kitleye ulaşmak için çalışmalar 
yapmaktayız.  



w w w . k a r a l t i n . c o m

karaltinkuyumculuk
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Tel: +90 224 225 66 61



w w w . k a r a l t i n . c o m

karaltinkuyumculuk

M O D E R N  A N L A Y I Ş  V E  T A R İ H İ  D O K U N U N 
İ Ç  İ Ç E  O L D U Ğ U  T A S A R I M L A R

Showroom
Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 18 İç 

Kapı No: 10 Ortahisar/TRABZON
Te: +90 462 323 30 03

İstanbul İmalat
Kuyumcukent Atölye Bloğu Kat: 3 1. Sokak 

No: 10 Yenibosna/İstanbul
Tel: +90 212 603 02 10

İstanbul Şube
Mollafenari Mh. Şeref Efendi Sokak Şerefhan 

Kat: 1 No: 97 Nuruosmaniye/İstanbul
Tel: +90 212 512 26 88

Bursa Şube
Kapalıçarşı Emirhan No: 18 

Osmangazi/Bursa
Tel: +90 224 225 66 61



endinizden kısaca bahseder misiniz?  
Aydın Alptekin: 1963 Erzincan, Çayırlı 
doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi 
Erzincan’da tamamladım. Eskişehir Üniversitesi 
İşletme bölümünü bitirdim. Çalışma hayatına lise 
yıllarında atıldım. Halen onursal başkanımız sayın 

Mehmet Alptekin’in kurmuş olduğu Alptekin AŞ’nin Yönetim 
Kurulu Başkanlığını sürdürmekteyim. 1998 yılında Özlem 
Alptekin ile evlendim; üç kız, bir erkek çocuk sahibiyim.  

Özlem Alptekin: 1969 İzmir doğumluyum. İlk, orta ve lise 
eğitimimi İzmir’de tamamladım. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesini bitirdim. 1998 yılında Aydın Alptekin 

ile evlendim. Elif, Ege, Esra adında üç kızım, Mehmet adında 
bir oğlum var. Alptekin AŞ’nin turizm yatırımları ile ilgili 
projelerinde görev almaktayım.  

Alptekin İnşaat hangi alanlarda faaliyet 
gösteriyor? Uzun veya kısa vadede yeni 
yatırımlarınız olacak mı? 
“Rekabet ortamında hayatta kalmak, yüksek kalite ve yüksek 
verimlilikle mümkündür.” ilkesini benimsemiş ekibimizle, 
Türkiye’nin birçok ilinde barajlar, göletler ve sulama tesisleri 
yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Asıl çalışma alanımıza 
ilaveten enerji, akaryakıt ve turizm sektörlerinde de hizmet 
vermekteyiz. Turizm hayatına İzmir Ürkmez’de açtığımız bir 

K

Alptekin AȘ Yönetim Kurulu Bașkanı Aydın Alptekin ve șirketin turizm 
yatırımlarıyla ilgili projelerinde görev alan Özlem Alptekin, lüks konaklama 

anlayıșıyla yola çıktıkları The Alp Inn Suit projesinde hedefl ediklerini ve 
konseptlerini MAG Okurlarına anlatıyor.

Lüks Konaklamada Yeni Soluk

The Alp Inn Suit

röportaj

AYDIN-ÖZLEM ALPTEKİN
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Ankara’nın en prestijli noktalarından birinde 
bulunan The Alp Inn Suit; bakanlıklar, elçilikler 

ve TBMM’ye yakın konumundan dolayı 
bașkente yolu düșen iș insanlarını ağırlamak 

için kapılarını açıyor.

butik otel ile başladık. Ankara ile devam ettiğimiz bu yolculuk, 
yakın bir tarihte, memleketimiz olan Erzincan yatırımlarımız ile 
taçlanacak. Erzincan’da başladığımız GES Santrali projemiz, İzmir’de 
çok yakın bir tarihte başlayacağımız SERA GES projesi ile ciddi bir 
yatırıma dönüşecek. Sahibi olduğumuz akaryakıt istasyonlarımız 
için de sürekli bir yenileme çalışması içerisindeyiz.  

The Alp Inn Suit hakkında bilgi verir misiniz? Hizmet 
konsepti nedir? Nasıl bir yol haritası izliyor? 
Tüm çalışma hayatımız içerisinde belki de bizi en çok 
heyecanlandıran projemiz The Alp Inn Suit oldu. Lüks konaklama 
anlayışı ile yola çıktığımız bu projede, misafirlerimizi ev konforunda 
ağırlamak için, en ince detayları hesaplayarak bir tesis yaratmak 
istedik. Alışılagelen şehir otelleri kalıbından farklı bir deneyim 
sunmayı vadettiğimiz otelimizde, dingin ve samimi bir atmosfer ile 
misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir keyif alacağız.



röportaj

Şehir merkezinde, ev konforuyla hazırlanan üç ayrı oda tipi 
ile, modern ve şık çizgilerle tasarlanan odalarımızda, kahvaltı, 
ücretsiz Wi-Fi erişimi, çay ve kahve setleri, mini bar ve oda 
servisi hizmeti sunmaktayız.  

Hedeflediğiniz müşteri portföyü nedir?  
Ankara’nın en prestijli noktalarından birinde bulunan otelimiz; 
bakanlıklar, elçilikler ve TBMM’ye yakın konumundan dolayı 
başkente yolu düşen iş insanlarını ağırlamak için kapılarını 
açıyor. Hedefimizde, tüm bu olanaklardan yararlanmak isteyen 
yurt dışı ve yurt içi misafirlerimiz bulunmaktadır. 

Ziyaretçilerinize hangi ayrıcalık ve avantajları 
sunuyorsunuz? The Alp Inn Suit farkı nedir? 
The Alp Inn Suit farkıyla, teras katında bulunan roof barımızda 
günün yorgunluğunu çıkarabilecekleri, dünya mutfağı 
lezzetlerini tadımlayabilecekleri, özenle seçilmiş detaylara 
sahip, canlı müzik eşliğinde dinlenebilecekleri seçkin bir ortam 
sunmaktayız. Otelimizin alt katında da, yorucu bir günün 
ardından rahatlamak ya da güne zinde başlamak isteyen 
misafirlerimiz için spa hizmetleri vermekteyiz.  

Lüks konaklama anlayıșı ile yola çıktığımız 
bu projede, misafirlerimizi ev konforunda 

ağırlamak için, en ince detayları 
hesaplayarak bir tesis yaratmak istedik.

thealpinnsuit
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Basın 
Toplantısıyla
Nev201 Tanıtıldı
Ankara’nın iş yaşamında farklı 
bir deneyim vadeden Nev201, 
Kalyon İnşaat ve ASF ortaklığıyla 
hayata geçirildi. Projenin basın 
lansmanı, Haluk Kalyoncu ve Necmi 
Asfuroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. 

Çok sayıda basın mensubuyla bir araya gelen Kalyon İnşaat ve 
Asfuroğlu Grup (ASF) yöneticileri; Ankara Mevlana Bulvarı’nda  
hayata geçirdikleri Nev201 projesinin detaylarını aktardı. 239 ofis 
ve 35 ticari üniteden oluşan, seçkin mimarisi, merkezî konumu ve 
sosyal imkânları ile dikkat çeken projenin en önemli özelliğinin, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı olduğu belirtildi. Kalyon 
İnşaat Gayrimenkul Grup Müdürü Zekeriya Yelci proje hakkında bilgi 
verirken; Nev201 tasarımında, çalışanların konforuna ve rahatlığına 
odaklandıklarını belirtti.  Emre Arolat imzasıyla tasarlanan Nev201’in 
geniş iç bahçe alanları, iş hayatını aynı zamanda sosyal yaşamın bir 
parçası haline getiriyor. 

davet

ZEKERİYA YELCİ, NECMİ ASFUROĞLU, HALUK KALYONCU, KÜBRA KALYONCU ȘEHERLİ
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Nev201’in basın 
lansmanında Kalyon 
İnșaat Gayrımenkul 
Grup Müdürü Zekeriya 
Yelci, projenin detayları 
hakkında bilgi verdi.

MEHPARE BOYRAZ, YELİZ ALTIOK, ZEKERİYA YELCİ, SELEN BAYÜLKEN PAMUKSUZ,
ZEYNEP DELİBAȘ ALPAR, CEYLAN SAYILIR



Fenerbahçe 
Derneği 
Otuzuncu 
Yılında
Fenerbahçe Spor Kulübüne hizmet 
amacıyla 1992 yılında kurulan 1907 
Fenerbahçe Derneği, otuzuncu 
yılını özel bir konserle kutladı.
Otuzuncu yıl kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 
gerçekleşen konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef 
Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi 
sahne aldı. Çağla Şıkel’in gecenin sunuculuğunu üstlendiği 
etkinlikte açılış konuşmasını Cem Yılmaz yaptı. Yaklaşık altı 
bin izleyicinin katıldığı konserde derneğin Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıfat Perahya, duygularını ve yeni aldıkları kararları 
açıkladığı bir konuşma yaptı. 

davet

ALİ KOÇ

ÇAĞLA ȘIKEL

CEM YILMAZ
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Konserin sonunda, sahne 
alan ünlü isimlere Rıfat 

Perahya ve Ali Koç tarafından 
forma hediye edildi. 

FAHİR ATAKOĞLU 



ki yıl önce kurulan Hukukçu Fenerbahçeliler 
Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübünün resmî 
olarak tanıdığı tek hukukçu derneği unvanıyla 
faaliyetlerine başlamıştır. 

Özellikle son yıllarda yaşanan olaylar, Fenerbahçe 
Spor Kulübüne karşı yürütülen algı operasyonları, 

yeni kumpas girişimi ihtimallerine dair düşüncelerin 
taraftarlar arasında yaygınlaşması üzerine camiada 
muhteşem bir kenetlenme örneği meydana gelmişti. Bu 
bağlamda Fenerbahçe Spor Kulübüne yönelik haksız ve 
mesnetsiz ithamların, algı operasyonlarının, karalama 
kampanyalarının, küfür ve hakaret gibi spor ahlakına 
uymayan eylemlerin göz ardı edilmesi ve özellikle rakiplere 
tanınan sınırsız avantajlara karşılık camianın tepkisiz kalması 
beklenemezdi. Nitekim öyle de oldu; yapılan haksızlıkların 
hukuki düzlemde karşısında durabilmek ve aynı zamanda 
kulübe destek olmak amacıyla Hukukçu Fenerbahçeliler 
Derneği kuruldu.

Kuruluş aşamasında ve kurulduktan sonra, derneğe 
kamuoyundan ve sosyal medyadan çok güzel ve olumlu 
tepkiler gelmiştir. Derneğin Twitter, Instagram, Linkedln, 

Youtube, Telegram ve Whatsapp grupları başta olmak üzere 
birçok sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Derneğin Twitter 
hesabı, Fenerbahçe taraftarının ilgisi ve desteği ile onaylı 
hesaplar arasına katılarak, Türkiye’nin ilk mavi tik alan spor 
derneği hesabı olmuştur ve elli binin üzerinde takipçisi vardır.
Güçlü bir sinerji yaratmak isteyen Hukukçu Fenerbahçeliler 
Derneğinin genç ve dinamik üyeleriyle  tecrübeli üyeleri, 
yeni bir oluşum içerisine girerek yeniden harekete geçtiler. 
Olağanüstü Genel Kurulda başkan seçilen Av. Ali Alper 
Alpoğlu; çalışmalara hız kazandırarak, derneğin birçok 
kurulunu  harekete geçirdi. Başkan Ali Alper Alpoğlu 
ve Başkan Yardımcısı Andaç Bora Erdoğan, dernek 
kurullarıyla Fenerbahçe Spor Kulübünün kurulları arasında 
senkronizasyonu sağlayarak çalışmalarını kulüp ile iş birliği 
içinde yürütmektedir. Bu amaçla derneğimiz birçok eğitim 
seminerine, yardım kampanyalarına ve sosyal sorumluluk 
projesine öncülük etmiştir.  

Yenilikçi, genç ve dinamik kadrosuyla kurulan Hukukçu 
Fenerbahçeliler Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda 
faaliyetlerini gerçekleştirmek, çalışma alanlarını genişletmek 
ve neticede Fenerbahçe Spor Kulübüne daha etkin hizmet 
vermek amacıyla yeni üyelerini beklemektedir.   

İ
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Bașkan Yardımcısı Av. Andaç Bora 

Erdoğan; genç, dinamik ve yenilikçi kadrosuyla derneğin, çalıșma alanlarını 
genișletmek ve kulübe daha etkin hizmet vermek amacıyla, 

yeni üyelerini beklediğini ifade ediyor.

Yenilikçi ve Dinamik Kadrosuyla

HUFEDER

haber

ANDAÇ BORA ERDOĞAN
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Bir iç veya dıș mekânı dekore ederken yalnızca yașam 
alanlarımızı değil, aslında iç dünyamızı ve psikolojimizi de 

baștan așağı yenileriz, çünkü zamanımızın büyük bir bölümünü 
geçirdiğimiz mekânların, ruhsal durumumuzu da etkilediğini 

biliriz. Biz de; yașadığınız ortamın görünüșünün hem gözünüze 
hem de ruhunuza hitap etmesinde size fikir vermesi için 

sektörün önde gelen mimar, iç mimar ve tasarımcılarının değerli 
projelerine ve dekorasyon önerilerine yer veriyoruz...

Dekorasyon
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Türkiye’nin, özellikle Ankara’nın en büyük değer ve markalarından 
MOVE Mimarlık’ın, gözünü diktiği kıtalararası kulvar, gurur verici. Markanın 

kurucusu ve yazarımız Barıș Küpçü’den bu ayki yazısında, bize süreçten ve 
Manhattan’daki projesinden bahsetmesini rica ettik....

New York  Manhattan Projesi 

Move Mimarlık

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon
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Ankara’nın 
Avrupa Ödüllü
İç Mimarlık Firmasının 
Sahibi İle Tanışın 
Barış Küpçü
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w w w . m o v e m i m a r l i k . c o m  ▪  w w w . m o v e m i m a r l i k . c o m . t r

m o v e _ m i m a r l i k



ıllar önce bu şirketi kurma aşamalarında vermiş 
olduğum isim, şimdi tam olarak görevini yerine 
getirmiş oldu. Başından beri marka olarak, hem 
Türkiye’de bir anlamı olan hem de bir gün dünya 
pazarında olursak, anlamsız bir marka ismi 

olmasın istedim; çünkü MOVE’nin açılımı aslında “mağza, 
ofis, villa ve ev” idi.

Y Ivanka Trump’a ait olan ofisi Bayam 
Grup’un satın almasıyla, Türkiye’nin 

mimarlık markası MOVE Mimarlık AȘ, 
Manhattan sokaklarında.



Bayam Grup, kişiye özel mücevher tasarlayan ve üreten bir 
şirket. Yıllardır ABD’de bu işi hakkıyla yapmaları ve seviyelerini 
sürekli yukarı çıkarmaları, bize ne denli özel bir çözüm ortağı ile 
olduğumuzu yeterince ifade etti. Şirketin yönetiminde bulunan 
Tom Bayam Bey ile aylarca süren görüşmelerimiz sonucunda doğru 
noktada buluştuk. 

Bayam Grup’un bizden talep etmiş olduğu tasarım konsepti o kadar 
detaylı ve anlamlıydı ki çok fazla fikri içerisinde barındırıyordu. 
Özellikle bu şirketin, sunum yaptığı ve ürünlerini sunduğu yerde 
aynı anda üretmesi de gerekiyordu. 

dekorasyondekorasyon

Kullandığımız renkler ve 
aksesuarlar, mekân atmosferini de 

tasarlamamıza olanak sağladı ve 
istediğimiz etkiyi verdik.

Oldukça zor bir karışım olacaktı bizim için. Bayam 
Grup’un müşterilerinin de oldukça özel kişiler olduğunu 
düşündüğümüzde, bir üretim bandını kimseyi 
rahatsız etmeyecek şekilde oluşturmamız gerekecekti, 
görsellerden gördüğünüz üzere bunu başardık.

Batının modernliğini bu kez ikinci plana aldık ama 
unutmadık! Mücevher dediğimizde muhteşem Türk 
geçmişinden esintiler, görkemli bir giriş sağlayacaktı. 
Dozunu ayarlamak en büyük endişemizdi. Bunu 
başarabilmek aslında istediğimiz iskelet formu bize 
yakalattı. 

Kullandığımız renkler ve aksesuarlar, mekân atmosferini 
de tasarlamamıza olanak sağladı ve istediğimiz etkiyi 
verdik: “Özelsiniz!”  
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Can Design kurucu ortakları İç Mimarlar Can Uzunhasan ve 
Cansu Uzunhasan, hukuk bürosu sahibi ișverenleri için tasarladıkları 

projenin detaylarını aktarıyor...

Can Design
Gösterişli Bir Çalışma Alanı

dekorasyon

CANSU UZUNHASAN, CAN UZUNHASAN
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vukat Armağan Agah Diriker ve Avukat Suna 
Taştekin’in sahibi olduğu D&S Hukuk Bürosu 
için özel olarak tasarlanan plaza; CEO ve ortağının 
odaları, on iki çalışma ofisi, üç ayrı katta açık ofis 
sistemi, bir toplantı odası, bir konferans salonu, bir 

mutfak, ıslak hacimler ve sosyal alanlardan oluşuyor.

Perspektifteki simetriye dinamik hatlarla özleştirdiğimiz 140 
m2lik CEO odasında ahşap koyu ceviz kaplamalı üniteleri, CNC 
kesim mermer kaplamalarıyla destekleyip dinamik ve kesin 
hatlarla gösterişli bir çalışma alanı tasarlamış olduk. Bu odada 
mini bar alanı ile dinlenme alanı bir arada çözümlenirken tavan 
yüksekliğinin alçak olması sebebiyle cesaretli bir hamle ile koyu 
renkler, füme aynalar ve ışık süzmeleriyle maskulen bir hava 
yaratılmıştır.

A



Çizgisel form olarak mermer panel ile zemin arasında uyum sağlanırken, 
zeminlerde açık tonlarda lamine parke tercih edildi. Çalışma masasının 
çizgisel formundan türetilerek oluşturulan zemin kombinasyonu, 
çalışma alanı için ayrıca düzen sağlayan bir detay oldu. Sabit ve 
hareketli mobilyalarda pirinç kaplamalara yer verilirken döşemelerde 
deri kapitone detaylar yer aldı. Bu atmosferi; en çok yakışacağını 
düşündüğümüz linear hatlı ışık kanalları ve gizli aydınlatmalarla 
destekledik. 

dekorasyon

Firmanın güçlü durușu bize de 
tasarımımızda cesaret verdi.
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Giriş alanında ise kullanım ihtiyaçlarına göre 
mekândaki görselliği bozmayacak şekilde, 
fonksiyonelliği ön planda tuttuk. İçeri girdiklerinde 
samimi, şık ve ilgi çekici detayların olması 
gerekiyordu. Koyu renklerin vermiş olduğu 
maskulen havayı, gold ve füme ayna gibi gösterişli 
malzemeleri bir arada kullanarak yumuşattık. 
Firmanın güçlü duruşunun bize vermiş olduğu 
cesaret ile dekoratif aydınlatma aplikler ve gizli ışık 
kanallarıyla kendinden emin bir ofis ortamı yarattık. 
Proje bütününde kullandığımız materyallerle 
beraber, genel olarak özgün bir proje tasarlamış 
olduk. 

Odada ahșap koyu ceviz kaplamalı 
üniteleri, CNC kesim mermer 

kaplamalarıyla destekleyip dinamik 
ve kesin hatlarla gösterișli bir 

çalıșma alanı tasarladık.



Sıcacık bir kıș geçirmenize 
yardımcı olacak dekoratif ve 

șık ürünlerle evinizin konforunu 
arttırabilirsiniz. 

Sıcak ve 
Rahat

T
E

P
E

 H
O

M
E

TEPE HOME
Runner 150  

dekorasyon

ENNE
Koltuk

YOI DESIGN
Yastık

ENNE
Sandalye

ENNE
Sehpa

MUDO CONCEPT
Kitaplık 23.380  

ZARA
Kırlent Kılıfı 349  

TEPE HOME
Dekoratif Obje

TEPE HOME
Mumluk
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YOI DESGN
Tepsi

MUDO CONCEPT
Raf 5.836  

MUDO
Zigon 6.771  

ENNE
Konsol

FUGA MOBİLYA
TV Sehpası

KUTA HOME
Ayna

TEPE HOME
Yastık Kılıfı 80  

TEPE HOME
Amerikan Servis 50  

KUTA HOME
Bar Sandalyesi
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U
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O
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O
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P
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ENNE
Berjer

YARGICI
Bank 22.881  

TEPE HOME
Dekoratif Obje



dekorasyon

Artcode Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar Gökcan Bulut, derinlik ve 
çok boyutluluğun hâkim olduğu geleneksel ve klasik tarzda istenilen 

bu projesinin iç mimari ve tasarım detaylarını aktarıyor.

Çok Boyutlu ve 
Görkemli

Gökcan Bulut

186 magdergi.com.tr



uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
Gazimağusa kentinde bulunan ve 
1974 Kıbrıs Harekâtı’nın ardından 
asker kontrolüyle yerleşime 
kapatılan, neredeyse yarım asırdır 
girişlerin yasak olduğu ancak, 

kademeli olarak açılmaya başlayan Maraş 
bölgesindeki restoran projemizi tamamladık. 
Tasarlarken çok zevk aldığımız bu restoranı 
incelerken, umarım siz de bizler kadar zevk 
alırsınız.

Kapalı Maraş’ta yer alan ve tarihî bir 
döneme şahitlik etmiş bu yapıyı tasarlarken 
önceliğimiz, işverenin klasik zevkini güncel 
malzeme ve dokunuşlarla harmanlayarak, 
şık ve aynı zamanda ilk görüşte etkileyici bir 
mekân yaratmaktı. 

K



Binanın eski bir yapı olmasından dolayı, mekânlar 
arasında hem görsel ilişki hem de fiziksel bir akış 
mümkün görünmüyordu. Dolayısıyla ilk olarak; 
geniş açıklıklar ve galeriler sayesinde iki ve üçüncü 
boyutta mekânlar arasındaki akışı sağladık.

Orta alanda yer alan ana salonda, mekânı yöneten 
büyük bir avize ve heykel ile tüm odağı bu tarafa 
çevirirken, aslında etrafındaki mekânları da bir 
şekilde yöneten ana mekânı yaratmış olduk.

dekorasyon

Geniș açıklıklar ve galeriler 
sayesinde iki ve üçüncü boyutta 

mekânlar arasındaki akıșı sağladık.
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Geniș açıklıklar ve galeriler 
sayesinde iki ve üçüncü boyutta 

mekânlar arasındaki akıșı sağladık.

Dokunamadığımız kolonlar; yapının birebir 
dekoratif elemanı olarak kullanırken, aynı 
zamanda yapının içindeki diğer tüm alanları 
da tamamlamada etkin rol oynadı. Obje ve 
mobilyada kullanılan pastel tonlarındaki 
güçlü renkler, sabit mobilyada kullanılan koyu 
renkle dengelendi. Aynı zamanda hareketli 
ve sabit mobilyalardaki gold metal detayları, 
mekânı zenginleştirmede çok yardımcı oldu.

Mekânda istediğimiz ambiyansı sağlamak 
için kullanılan aydınlatma armatürleri de 
aynı titizlikle seçildi. Tüm aksesuar ve kumaş 
seçimlerinde, bütünün bir parçası olmasına 
dikkat ettik.  

Obje ve mobilyada kullanılan 
pastel tonlarındaki güçlü renkler, 
sabit mobilyada kullanılan koyu 

renkle dengelendi.



endinizden bahseder misiniz? TODS 
nasıl kuruldu? Hedefi nedir? Hangi 
alanlarda hizmet veriyor?
2012 yılında Ankara’da kurmuş olduğum 
butik ve VIP bir tasarım stüdyosu olan Tuğçe 
Özdoğan Design Studio ile; iç mimari tasarım, 

uygulama ve iş takibi konularında destek ve çözüm ortaklığı 
sunuyorum. Projeye özel olarak, işverenin talep ve ihtiyaçlarına 

uygun şekilde gerek geleneksel, gerek modern tasarım ve 
uygulamalar ile, toplu konutlar, villa projeleri, özel konut 
projeleri, iş yeri ve mağaza tasarımları ile hizmet sunmaktayım. 
İç mimarlar ve endüstriyel tasarım uzmanları ile kurduğum 
profesyonel kadroyla, müşterilerimizin hayallerinin, talepleri 
doğrultusunda özenli, hızlı ve planlanan ile birebir şekilde 
gerçekleşmesini sağlamayı misyon edindim. Türkiye’nin dört 
bir yanında çok sayıda toplu konut projesi, villa projesi ve ofis 

K
Doğayla iç içe olma gayesiyle villa konforunu rezidans rahatlığıyla 

birleștiren Magna Epic projesinin iç mimarı ve TODS kurucusu Tuğçe 
Özdoğan, kendi firmasından da bahsederek

Magna Epic hakkında bilgi veriyor...

Villa Konforu Rezidans Rahatlığı

Tuğçe Özdoğan

dekorasyon

TUĞÇE ÖZDOĞAN
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projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarında imzam bulunmakla 
birlikte, birçok yurt, özel makam odaları, misafirhaneler, restoran, kafe, 
butik otel ile özel klinik projelerinin de tasarım ve uygulamalarını 
üstlendim.  

Ayrıca 2021 yılından itibaren, “22Collection byTODS ” markasıyla, 
dekoratif ev aksesuarları alanında da hizmet vermeye başladım. 

Magna Epic’i kısaca tanıtır mısınız? Motivasyonu, 
felsefesi, bakış açısı nedir?
Magna Epic, villa konforunu rezidans rahatlığıyla birleştirerek, 
kullanıcılarına alışılmışın dışında, farklı ve özgür alanlar tanımlayan 
bir konut projesidir.

Doğa ile iç içe olma motivasyonu ile doğal dokular, yumuşak formlar 
ve organik seçeneklerin; kalite, estetik ve işlevsellikle buluştuğu 
örnek dairemizde, mimarideki denge ve uyumdan yola çıkarak, farklı 
hayatlara farklı seçenekler sunmak istedik. Bunu da ilerici bir bakış 
açısıyla gerçekleştirdik. 

Magna Epic projesinde yer almaya nasıl karar verdiniz? 
Yollarınız nasıl kesişti?
İlk olarak 2016 yılında, Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Faruk Koca’nın özel konut projesinin tasarım ve uygulamalarını 
hayata geçirdim. Bu sürecin devamında da çözüm ortaklığı hizmeti 
vermek suretiyle Rast Grup Merkez Ofisi ve Avend Çayyolu başta 
olmak üzere Rast Grup bünyesinde yürütülen tüm projelerde aktif 
olarak yer aldım. 

Bu projede sizi heyecanlandıran kısım neydi? 
Güzelliklerini ve zorluklarını paylaşır mısınız?
Böyle bir projede bulunuyorsanız, en az, mimarisi ve hitap edeceği 
kesim kadar iddialı olmanız gerekir. Magna Epic, an itibarı ile 
Ankara’da kendini en tepeye konumlandırmış sayılı projelerden 
biri durumunda. Aynı iddia ve motivasyonu da, yaptığımız her işe 
koyabilen bir ekip olarak bu projede bulunmak, kendi başına bile 
heyecan verici. 

Bu tip projelerde işinizi keyifli ya da zor kılan şey; işverenle olan 
uyumunuzdur. Teknik anlamda birden fazla zorlukla savaşırken, 
işvereninizin sizin projelerinize ve kararlarınıza güvenmesi 
bu aşamaları keyifli kılar. Bu vesile ile tüm Rast Grup ailesine 
teşekkürümüzü de bir borç biliriz.  

tugceozdogandesignstudio 22bytods



Magna Epic’ten 
Sanat Dolu 
Gece 
Mimarideki denge ve uyumu 
iç mekânlarına taşıyan Magna 
Epic; MAG PR Solutions 
organizasyonuyla düzenlenen sergi 
ve konser davetiyle misafirlerini 
ağırladı. 

Pek çok sanatseverin katılım sağladığı Magna Epic daveti; 
değerli sanatçılar Bünyamin Balamir, Mehmet Ali Doğan 
ve Siret Uyanık’ın resim sergisi eşliğinde konuklara ev 
sıcaklığında, sanat dolu bir akşam yaşattı. Rast Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Faruk Koca ev sahipliğindeki gecede misafirler, 
caz sanatçısı Zeynep Burcu Altınel’in performansı eşliğinde 
Magna Epic projesini yakından keşfetme imkânı buldu.  

davet

BÜȘRA PAȘAOĞLU

RECEP UZELLİTUĞÇE ÖZDOĞANERKAN AYTEKİN

MURAT KÖSE

FARUK KOCA
192



MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ İLHAN ERDAL

NURAY KARALAR

CAN ÇAVUȘOĞLU BERİL ÇAVUȘOĞLU

MAG PR 
Solutions 
organizasyonuyla 
gerçekleșen 
sergi ve konser 
davetinde 
konuklar Magna 
Epic projesini 
yakından 
inceledi.

ÖZLEM-AHMET DOĞANBEDRİ YAȘARȘEYMA-ADİL ÖZKOÇAK



davet

ZELİHA, BİROL, ESRA TEKİN TUĞÇE BAKKAL

MEHMET EVREN AVCUOĞLUDİLȘEN KARASERKAN GÜLEÇ

Birbirinden 
değerli eserleri 
inceleme 
fırsatı bulan 
konuklar; 
ses sanatçısı 
Zeynep Burcu 
Altınel’in 
performansı 
eșliğinde 
keyifl i bir gece 
yașadı.

EDA BEKİȘOĞLU

MEHMET MÜLAYİM

ESRA ARAT

194



İSMAİL FIRAT ALMİLA KAFALI ENGİN BÜLBÜL, ABDULLAH KOCAiLKER İȘGÖR

SERKAN YILDIZEROL TEKİN, DİCLE AYDINPELİN İPEK, TUBA KAHRAMAN
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davet

MEHMET ALİ DOĞANCANAN YAKINASKERİ NERGİZALİNA ALTUNTOPFİLİZ EROL NESLİHAN DEMİR

Eserleri sergilenen 
ressam Siret 
Uyanık, Mehmet 
Ali Doğan ve 
Bünyamin Balamir; 
sanata verdikleri 
değerden ötürü 
Rast Grup’a 
teșekkürlerini iletti.

HAKAN-AYȘİN SEVGİ MACİT JALE FUNDA BERKSOY LALE-BÜNYAMİN BALAMİR



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

w w w . e m b a p e y z a j . c o m

Yeni yılda her günün bir diğerinden
daha keyifli geçmesi dileğiyle...

Huzurlu ve sağlıklı bir yıl olsun!

Yapısal Peyzaj  ▪  Bitkisel Peyzaj  ▪  Bahçe Bakımı
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EIK Design Studio kurucusu Esra İris Kestirengöz, yeni kurulan tatlı markası 
ve çorap üretimi yapan dıș ticaret firması için hazırladıkları iç mimarı 

tasarımların detaylarını anlatıyor...

Hedef Doğrultusunda Tasarımlar

EIK Design Studio 

dekorasyon

ALİ EKBER YILDIRIM, YASEMİN YAMAN YILDIRIM, ESRA İRİS KESTİRENGÖZ, İREM KILIÇ

ostima
Yeni kurulmakta olan çikolata ve lokum 
markası Nostima mağaza kurumsal 
konsept tasarımında; kafelerde 
çoğunlukla gördüğümüz, yaygınlaşmış 
endüstriyel temalar yerine doğal, samimi, 

insanları korkutmayan ve içeri davet eden bir tasarım 
oluşturma amacıyla işe başladık.

Müşterilerimizle birlikte seçtiğimiz ve marka ile 
bütünleşen zümrüt yeşili rengini, cephede ve ünitelerde, 
krem ve bronz tonlarıyla dengeli bir şekilde kullandık. 
Mağazada girişten itibaren, zemin kaplamalarımızı 
doğallığı ifade eden bitkilerle birleştirip tüm alanda, 
insanları bir yerde kapalı kalmış hissiyatının dışına 
çıkardık. Müşterilere açık hava rahatlığını kapalı 
mekânda sağlamış olduk. Lokum ve çikolataların 
çocuklarda yarattığı heyecanı, yetişkinlere de hijyene 
önem veren şeffaflık ve işlevselliğin ön planda olduğu 
mobilya tasarımlarımızla sunmayı amaçladık. 

N
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N
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Tasarımlarımızda müşterilerimizin mobilya yerine ürünlere 
odaklanmasını amaçlayarak, tüm mobilyalarımızı daha açık, 
eğrisel birleşen modern ve hafif formlarda tasarladık. Aynı 
zamanda ürünlerimizin, mağazaya gelen müşteriler tarafından 
hijyenik olarak nasıl deneyimlenebileceği sorusu üzerinde 
yoğunlaştık. Örneğin; girişte kullandığımız ünite için fanusları, 
zincirlerle tavana bağlayıp, zincirler çekildiğinde kapaklarının 
açıldığı bir mekanizma olarak tasarladık. Bununla birlikte, 
mutfağın bir bölümünü cam yaparak, lokumun yapılışının 
ne kadar hijyenik olduğunu, markanın şeffaflığını yansıtacak 
şekilde dışarıdan izlenmesini sağladık. Mağazada, müşterilerin 
interaktif olarak üniteleri kullandığı, yorum yapabildiği ve 
kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşabildiği ikonik alanlar 
oluşturmayı hedefledik.

Efe Dış Ticaret 
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istedik. 

dekorasyon

Girişten showrooma kadar olan rotada; çorap üretiminin 
başlangıcı olan iplikten, bitişte çoraba dönüşme serüvenini 
anlatmak için koridor alanında da dokunuşlarda bulunduk. 
Dinlenme ve çalışma alanını, dikey bahçelerle doğallığı 
yansıttığımız mobilyamızla ayırarak, alanda işlevsel bir 
bölümleme yarattık. Ürünler için hem depolama hem de 
sergileme alanı yaratırken farklı markaların tasarımlarının 
gizliliği için gerekli olan özel alanları gizlenebilir kapaklı 
ünitelerle sağladık. Toplantı alanının ciddiyetini eğlenceli 
sunumlarla yumuşatacak çorap sergileme alanları oluşturduk 
. Bunlara örnek olarak içinden çorap sarkıttığımız posta 
kutularımızı, çorapları astığımız ve giydirdiğimiz el ve ayak 
mankenlerimizi söyleyebiliriz. Dinlenme alanına geldiğimizde; 
yeşille vurguladığımız doğallığa kontrast oluşturacak bordo 
rengini kitchentte’te kullandık. Burada, kullandığımız 
kitchentte ve içecek dolabıyla ikram ihtiyacını showroom’dan 
çıkmadan karşılamayı amaçladık. 

İşlevsel olarak ayırdığımız alanlarda aydınlatma ihtiyacını da 
ayrı ayrı kontrol edilebilecek şekilde tasarladık. Ürünleri ön 
plana çıkarırken çalışanları ve misafirleri rahatsız etmeyecek 
ışık yoğunluğu ve yönlendirmesi yaptık. 

Dekorasyon, tasarımımızın bir parçası olduğu için dekoratif 
ürünleri ve sergilenecek çorapları da bir uyum içerisinde 
yerleştirdik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına küçük ama 
etkili detaylarla yanıt vererek tasarımımızın uygulamasını 
tamamladık.  
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endinizden bahsederek başlar mısınız? 
Ankara doğumluyum. Ankara Özel Tevfik 
Fikret Lisesinden mezun olduktan sonra, İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve 
Tasarım bölümünü bitirdim. Mezun olduğum 

sene içerisinde Öğrenci Konseyi Genel Sekreterliği yaptım. 
İnsanlarla iletişim kurup onları temsil etmek her zaman 
sevdiğim ve önemsediğim bir değerdir. Daha sonra Çeşme, 
Alaçatı’da ve Ankara’da restoran işletmeciliği yaptım. Restoran 
işletmeciliğimi geliştirmek, aynı zamanda tabir-i caiz ise işin 

mutfağını öğrenmek amacıyla, Chef Akademide profesyonel 
aşçılık eğitimi aldım. Yemek yapmak en büyük tutkularımdan 
biridir. Bu sırada, her zaman merak duyduğum ve ilgimi 
çeken borsa ve menkul kıymetler alanında eğitim aldım. 
Pandeminin başlamasıyla birlikte tüm dünyanın etkilendiği 
gibi yiyecek içecek sektörü de büyük darbe aldı. Ben bu krizi 
fırsata çevirmek adına EYE Kripto Yatırım, Gayrimenkul ve 
Danışmanlık şirketini kurdum. Halen aktif olan şirketimizde 
müşterilerimize kârlı yatırımlar sağladık. Daha sonra, Golden 
Partner’ın Kurucu Genel Müdürü Okan Ersan ile tanıştım. 

K

Kendi șirketinde danıșanlarına kârlı yatırımlar sağlayarak, kripto piyasasında 
müșterilerinin portföy yönetimini üstlenen Emirhan Gedeleç, Golden Partner 
ile güç birliği yapmasının ardından șu anda gayrimenkul alıș, satıș, kiralama 

ve proje geliștirme gibi hizmetler veriyor. Emirhan Gedeleç, gayrimenkul 
yatırımında doğru zamanı açıklayarak, MAG Okurlarını bilgilendiriyor.

Emirhan Gedeleç
Türkiye Emlakta Güvenilir Liman

röportaj

EMİRHAN GEDELEÇ

Pandemi sürecinden sonra ülkemize 
yatırım yapan yabancı müșteriler 

oldukça arttı. İstanbul, Ankara, Antalya 
ve İzmir bunların bașında geliyor.

Golden Partner ile; gayrimenkul satışı, proje pazarlama, arsa 
geliştirme, fizibilite ve yurt dışı gayrimenkul pazar kabiliyeti olan 
Ankara’nın yetkin ve prestijli gayrimenkul şirketi olması sebebiyle 
güç birliği yapmaya karar verdim.

Kripto yatırım danışmanlığının yanında gayrimenkule 
yönelmenizdeki motivasyonunuz neydi?
Kripto piyasasını çok eskiden beri takip ederim. Hem uluslararası 
piyasalarda hem de yerel piyasada yatırımlarım vardı. Pandemi 
zamanında tüm dünyada olduğu gibi, ticari zorluklar yaşadık; fakat 
bunu fırsata çevirmek çok önemliydi. Bu nedenle evden çıkmadan 
da para kazanılabileceğini insanlara göstermek adına kripto 
piyasasına büyük yatırımlar yaptık. Başarımızı müşterilerimizle 
paylaştıktan sonra, portföy yönetimine başladık. Takdir edersiniz 
ki büyük para yönetimi büyük sorumluluk gerektirir. Bu nedenle 
kazanç sağlayan müşterilerimizi daha güvenli bir liman olan 
gayrimenkul sektörüne yönelttik. Bu alanda uzman kadromuzla 
müşterilerimize yurt dışı ve yurt içinde birçok projede danışmanlık 
veriyoruz. Beni bu konuda motive eden en önemli konu, 
müşterilerimin her işlemde kârlı ve mutlu sonuçlar almasıdır.

Şirketinizin gayrimenkul sektöründe öne çıkan 
özellikleri neler?
Şirketimiz, on dört yılı aşkın tecrübesi ile sektördeki klasik 
“emlakçı” algısını değiştirmek ve güvene dayalı kurumsal ve 
profesyonel hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Her biri 
kendi alanında uzman, çok güçlü bir ekiple gayrimenkul alış, 
satış, kiralama işlemlerine ek olarak; satış ofisi yönetimi, proje 
geliştirme, mağaza satış ve kiralama, arsa satışı, her türlü değerleme 
ve şerefiyelendirme gibi konularda müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Nokta Ankara, Beytepe 1923, 312 Vista, Anadolu 
1919 ve Sunset İncek projelerinin satış ve kiralamasını bizzat 
Golden Partner olarak bizler yönetmekteyiz. Bunun yanı sıra yurt 
dışı projelerimizle de sektörde farklılık yaratıyoruz. Yunanistan 
projemizle danışanlarımıza Golden Visa imkânı sunuyoruz. Yatırım 
yoluyla kalıcı oturum izni sağlayabiliyoruz. Bu yatırımla mülk 
sahibi olarak kira getirisi alıp, AB ülkelerinde serbest dolaşım 
hakkı da kazanabiliyorsunuz. Diğer bir yurt dışı yatırım kolumuz 
da Karadağ’da bulunan Port Montenegro. Son yıllarda gözde 
olan Karadağ’ın en güzel marinasının en prestijli projesi olan Port 
Montenegro’nun Türkiye’deki anlaşmalı tek yetkili satıcısı da biziz. 
Bunlara ilave olarak yakın zamanda Dubai ve Kıbrıs projelerimizi 
duyuracağız.

Gayrimenkul alım satımında mantıklı bir dönem var 
mı?
Bu konuda zaman tabii ki çok önemli. Ülkemizde gayrimenkul 
fiyatları günbegün artıyor. Mesela bir projenin başlangıcında 
aldığınız mülk, bir sene içerisinde en az üç katına çıkabiliyor. 
Aynı şekilde bu arsalar için de geçerli. Yaptığımız satışlarda 
müşterilerimize dört katına kadar kazandırdığımız portföylerimiz 
mevcut. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, paranızı enflasyonun 
karşısında korumanın en iyi yolu gayrimenkul yatırımıdır. Aralık 
2020-2021 arasında dolar 2,5 kat, enflasyon 2,8 kat, gayrimenkul 
ise altı kat artış yaptı. Aralık 2021’den günümüze ise enflasyon 
%110, dolar %45, gayrimenkul ise %300 artış yaptı. Yani ülkemizde 
gayrimenkul yatırımı şu an en mantıklı yatırım aracı olarak 
gözüküyor.  Bunun yanı sıra yazlık bölgelerdeki satışlar için fırsat 
da sonbahar ve kış aylarında karşımıza çıkıyor. Ege ve Akdeniz için 
yatırım fırsatları kış aylarında yapılabilir diyebilirim. Kışın yapılan 
yazlık yatırımların, kârla satılma zamanı içinde yaz ayları makul 
gözüküyor.

Türkiye emlak konusunda güvenli bir yerde 
mi?
Bu soruya kesinlikle “evet” diyebilirim. Pandemi 
sürecinden sonra ülkemize yatırım yapan yabancı 
müşteriler oldukça arttı. İstanbul, Ankara, Antalya ve 
İzmir bunların başında geliyor. Özellikle Rus ve Arap 
yatırımcıların tercihleri kıyı şeritlerimiz. Dünyada 
yaşanan bazı olumsuz gelişmeler, yabancı yatırımcılar 
için ülkemizi cazibe merkezi haline getirdi. Az önce de 
anlattığım gibi ülkemizde yapılan gayrimenkul yatırımı 
ciddi kârlar getirmektedir. Biz de ekibimizle yabancı 
müşterilerimize birçok proje ve ikinci el alım satımlarında 
hizmet vermekteyiz. Ankara’da yatırım yapan yabancı 
müşteri potansiyeli de oldukça yüksek. Büyükelçiliklere 
ve elçilik çalışanlarına da kiralama ve satın alma 
konularında profesyonel ekibimizce hizmet vermekten 
mutluluk duyuyoruz. Bu noktada güvenilir olmak, alım 
satım veya kiralama sürecini sağlıklı yönetebilmek, her 
iki tarafın menfaatlerini korumak çok önemli. 
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Derun Architecture & Interior Design kurucuları Yasemen Fateh Pour ve
Shahin Fateh Pour, Göktürk Pasifik Konakları’ndaki

villa projelerini detaylandırıyor...

Derun Architecture & 
Interior Design 

dekorasyon

SHAHIN -YASEMEN FATEH POUR



odern tarzın çizgilerini ve malzemelerini 
kullandığımız Göktürk Pasifik 
Konakları’ndaki villa projemizde; pirinç 
detaylı, özel üretim ayna kapaklı sabit 
mobilyalar kullanarak ince ve şık detayların 
bir araya geldiği görkemli bir giriş alanı 
yarattık.

Villanın genel tarzında, farklı doğal dokuları üst üste veya yan 
yana kullanarak ortaya sanatsal kombinasyonlar çıkarmayı 
hedefledik. Bu sezonun trendleri arasında yer alan dokulu 
mermerler, ahşap ve metaller buna son derece elverişli.

M

Projemizde görkemli bir giriș alanı 
yaratmak için, pirinç detaylı, özel üretim 
ayna kapaklı sabit mobilyalar kullanarak 

ince ve șık detayları bir araya getirdik.
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Salonda bulunan galeri boşluğunda, gizli LED aydınlatma 
kullanarak ambiyansa şıklık getirdik. Bunun yanı 
sıra spotlar, aplikler ve gizli LED sistemi kullanarak 
tasarımımızı tamamladık.

Renk, form ve doku birlikteliğine odaklanarak, 
mekânlardaki işlevselliğin ve görsel zenginliğin önemini 
vurguladık.

Projemizde tasarım kimliğinin bütünlüğünün korunması, 
dengesi gibi unsurlarda Derun Mimarlık’ın imzasını 
izlemek mümkün.

Hedefimiz; iyi tasarlanmış mekânlarda yaşayan, daha 
mutlu insanlar.  

Farklı doğal dokuları üst üste veya 
yan yana kullanarak, ortaya sanatsal 

kombinasyonlar çıkardık.

dekorasyon



Salonda bulunan galeri boșluğunda, 
gizli LED aydınlatma kullanarak 

ambiyansa șıklık getirdik.
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İç Mekân ve Kullanıcı Arasındaki Kuvvetli Analiz

Mekân Planlaması, Projelendirilmesi ve Uygulaması

Tüm Detay Çizimleri ve Uygulama Kontrollüğü

Geniș ve Deneyimli Uygulama Ekibi

Vizyonlu ve Kimlikli Mekânlar 
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Kocalar Yatırım’ın kurucusu Resul Koca, hayata geçirdikleri
Bulvar Ankara projesinin genel hatlarından bahsederek 

ilkelerini ve gelecek planlarını aktarıyor...

Kalite Yeniden Şekilleniyor

Kocalar Yatırım

dekorasyon

RESUL KOCA



ısaca kendinizi tanıtır mısınız?
18 Şubat 1987 Ankara doğumluyum. Yeditepe 
Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden 
mezun oldum. Köklü bir aile firması olan 
Kocalar Beton’un yanı sıra Kocalar Yatırım’ı 
kurarak prestijli projelere imza atmaya devam 

etmekteyim. 

Kocalar Yatırım’ın son projesinden bahseder 
misiniz?
Bölgesinde yaşam standartlarını yeniden şekillendirmeyi 
ilke edinen Kocalar Yatırım; Bulvar Ankara ile Pursaklar’da, 
kalite ve vizyonuyla çağın ötesindeki anlayışla, konforu 
arayanlara çok değerli bir proje armağan ediyor. 

Bulvar Ankara; kalite ve vizyonuyla 
çağın ötesinde bir anlayıșla Pursaklar’da 
konforu arayanlara çok değerli bir proje 

armağan ediyor. 

K



Kocalar Bulvar Ankara hayata geçirilirken, Pursaklar 
Bulvarı’nda 27.000 m2lik alanda yükselen yepyeni bir çekim 
merkezi olması hedeflenmiştir. Pursaklar Hastanesi ve şehir 
merkezine yakınlığı, prestij ve konfora yeni kriterler getirecek 
sosyal donatıları, bulvar mağazalarıyla çok özel bir yaşam 
projesidir. Pursaklar’ın yeni sembolü konumundadır.

Alanında lider olan mimar ve iç mimarlarımız ile titizlikle 
çalışarak hazırladığımız projemizde malzeme kalitesi ve 
fonksiyonel tasarımlar ön plana çıkmakta. Malzeme seçimi ve 
kullandığımız renk tonları; doğayla iç içe huzurlu bir hayat 
standardı sunarken, lüks bir şıklık da sergiliyor. Gerek daire 
ve villalar, gerek sosyal yaşam ve ortak alanlarımız ile şehrin 
ortasında konforlu bir hayat sunuyoruz.

Kocalar Yatırım’ın prensipleri neler? 
Yıllarca gönül verdiğimiz, bitmeyen bir enerji ile 
bağlandığımız ve artık işimizle özdeşleşen ismimizle, 
müşterilerimizin her zaman artan güveni ile köklü bir marka 
olmanın gururuyla çalışıyoruz.

dekorasyon

Alanında lider olan mimar ve iç 
mimarlarımız ile titizlikle çalıșarak 

hazırladığımız Bulvar Ankara projemizde 
malzeme kalitesi ve fonksiyonel 

tasarımları ön plana çıkardık.

212 magdergi.com.tr



 Hedeflerinizde, gelecek planlarınızda neler 
yer alıyor?
Öncü ruhumuzla üretimini yaptığımız her ürünü 
veya projeyi lider görmek istiyoruz. Yaşamın kalitesini 
arttırmak ve en iyi hizmeti verebilmek azmiyle her 
zaman kendimizi yeniliyoruz. Biliyoruz ki; insanlar 

hayatı her yönüyle daha fazla yaşamayı hak ediyor. 
Konut projelerimizin yanı sıra Kocalar Yatırım 
kalitesini, Kocalar Prestij Sanayi Sitesi ile sanayiye 
ve Kocalar Oto AVM ile de otomotive sektörüne 
yansıtacağız ve bu alanda da ürün çeşitliliğimizi artırıp 
kaliteli yapılar sunacağız. 



üyük bir heyecanla başladığımız bu 
projemizde; Soyer Holding Şirketler 
Grubunun sahibi Ahmet Soyer için Kuzu 
Effect’e özel olarak eşsiz bir rezidans dairesi 
tasarlıyoruz. Tüm detayları ile JFB Studio Di 
Design tarafından tasarlanan ve uygulama 

aşamasını üstlendiğimiz projemizde anahtar teslim hizmet 
vermekteyiz. 

B

JFB  Studio Di Design kurucusu Jale Funda Berksoy, Kuzu Effect’te bulunan 
özel bir rezidans için tasarladıkları projesinin uygulama așamalarını, dairede 

kullandıkları yumușak tonlar ve doğal malzemeler ile șıklıktan ödün vermeden 
olușturdukları modern ve lüks tasarım çizgilerini MAG Okurlarına anlatıyor…

Modern ve Lüks Dokunuşlar

JFB  Studio Di Design

JALE FUNDA BERKSOY

dekorasyon

Soft tonlar ve doğal malzemeler ile, şıklıktan ödün 
vermeden, modern ve lüks bir tarzda ortaya çıkan 
tasarımda konforu da ön planda tuttuk.  Özel göl ve orman 
manzaralı rezidansımız; şömine ile tasarlanmış keyifli bir 
yaşam alanı, mutfak, iki adet yatak odası, giyinme odası ve 
çalışma odası olarak bölümleniyor. Tüm tasarımlarımız 
kişiye özel olmakla beraber fonksiyonel olarak bir amaca 
hizmet ediyor. 

Tasarım çizgimize bakıldığında lüks 
bir otel konsepti ile ev sıcaklığını 
harmanlayarak șehrin önemli bir 

lokasyonunda șık bir rezidans projesi 
sunuyoruz.

Tavan yüksekliği ve kullandığımız aynalar ile mekânda 
hacmi artırarak ferahlığı sağlamayı amaçladık. Özel 
olarak hazırlattığımız doğal ahşap kaplamalarımız, deri, 
keten kumaşlarımız ile sıcaklığı yakalarken, ara ara 
kullandığımız pirinç detaylı malzemelerimiz ile mekâna 
lüks bir dokunuş yaptık. 

JFB Studio Di Design olarak projelerimizde son 
dokunuşumuz olan aksesuar, aydınlatma, perde, halı 
gibi tamamlayıcı ve şık dekoratif parçalarımızı seçerken 
büyük bir titizlikle ve özenle, önemli markalarla ortak 
çalışmalar yürütüyoruz. Tasarım çizgimize bakıldığında 
lüks bir otel konsepti ile ev sıcaklığını harmanlayarak 
şehrin önemli bir lokasyonunda şık bir rezidans projesi 
sunuyoruz.  
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endinizden bahsederek başlar mısınız? 
Bugünkü başarınızı elde edene kadar 
neler yaptınız?
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesini 
bitirdikten sonra devlete bağlı özellik arz eden 
kurum ve kuruluşlarda yöneticilik yaptım. Türk 

kültür ve sanatını uluslararası platformda tanıtmak üzere 
dünyanın birçok önemli merkezinde düzenlenen faaliyetleri,
devlet görevlisi olarak koordine ettim. Bu arada yönetim 
ve organizasyon alanında yüksek lisansımı tamamladım. 
Üniversitelerde alanımla ilgili dersler verdim. Kadın eğitimine 
destek veren birçok çalışmaya koordinatörlük yaptım. 2020 yılı 
itibarı ile, tecrübelerimin sağlamış olduğu vizyon ve kamudaki 
deneyimlerimin bana kattığı birikimi esas alarak ticari alanda
faaliyet göstermeye karar verdim. Ticari faaliyetlerime ilk 
olarak, Beysupark AVM’de Roast’n Berry Cafe’yi açarak 

başladım. Çalışmalalarımdaki önceliklerim, toplumun her 
kesiminden insan ile iletişim kurabilmek ve hayatlarına 
dokunabilmek olmuştur. İlke ve önceliklerim üzerine geçirmiş 
olduğum yıllar, bana farklı alanlarda profesyonel tecrübe 
kazandırmanın yanı sıra, sağlam ve kalıcı dostluklar da 
kazandırmıştır. Bu durumu her zaman en büyük değer ve 
zenginliklerden biri olarak görmüşümdür.

Gayrimenkul sektörüne yönelişinizdeki 
motivasyonunuzu biraz daha açar mısınız? Nasıl 
bir hedef doğrultusunda ilerliyorsunuz ?
Kamuda uzun yıllar görev yapmamın getirdiği alışkanlıkla, 
ticaret içerisinde çalışma yaparken de  kurumsal kültür 
ve yaklaşıma çok önem veriyorum. Bu yüzden gerek iş 
modeli gerekse kurumsal kimliğinin benimle büyük ölçüde 
örtüştüğüne inandığım Coldwell Banker ile gayrimenkul 

K

Ticaret çalıșmalarında kurumsal kültür ve yaklașıma önem verdiğini belirterek 
Coldwell Banker ART ofisini kurduğunu açıklayan Canan Yakın, kamudaki 

uzun yıllarının ardından gayrimenkul sektörüne atılıșındaki motivasyonunu ve 
iyi bir broker’ın özelliklerini, sektördeki kadın çalıșan nüfusuna da değinerek 

MAG Okurları için anlatıyor.

İyi Bir Broker Nasıl Olmalı?

Coldwell Banker ART

röportaj

CANAN YAKIN



Ticari faaliyetlerdeki önceliklerim, 
toplumun her kesiminden insan ile 
iletișim kurabilmek ve hayatlarına 

dokunabilmek olmuștur.

piyasasına atılmaya karar verdim. Bu gelişmenin paralelinde, 
yine kurumun sağlamış olduğu nitelikli eğitim programlarını 
da tamamladıktan sonra, Beytepe Kanuni Sultan Süleyman 
Bulvarı’nda Coldwell Banker ART ofisini kurdum. Hayatımın 
her alanında, insan yaşamına dokunma odaklı ve yaratıcı bir 
perspektiften bakma fırsatım olduğunu düşünüyorum. Son 
yıllarda geleneksel sınırlarının ötesine geçerek büyüme eğilimi 
gösteren gayrimenkul piyasasında bu perspektifimin karşılık 
bulacağına inanmak da beni ticaretin bu alanında faaliyet 
göstermeye motive eden bir faktör oldu. Bu motivasyona paralel 
olarak  hedefimiz; bünyemizde bizimle çözüm ortağı olarak 
çalışacak olan yaklaşık elli gayrimenkul danışmanı ile, sektöre 
yaratıcı bir bakış açısı kazandırarak, daha önce yapılmamış 
olan projeleri gerçekleştirmektir; yaşadığımız şehir başta olmak 
üzere tüm Türkiye’de gayrimenkul alanında nitelikli çalışmalar 
yapmaktır. Her şeyden önce, alıcı ve satıcı konumundaki 
müşterilerimize mevcut yasal kuralların yanı sıra, kendi etik ve 
insani bakış açımızla da dokunarak üstün bir hizmet sunmayı 
hedefliyoruz. 

İyi bir broker’ın özellikleri neler olmalıdır?
İyi bir broker; satıcı ve alıcı arasındaki ilişkileri doğru ve şeffaf 
bir şekilde yürütülebilmek için öncelikle güvenilir olmalıdır. 
Ticari faaliyeti, etik hassasiyetler ve dürüstlük zeminine 
oturtabilmek için ise empatik ve insan odaklı davranması 
gerekmektedir. Bu bağlamda, işlemler süresince müşteri 
mahremiyetine sadık kalmanın da  çok önemli bir husus olduğu 
unutulmamalıdır. Teknik bilgi, analitik yeterlilik ve çözüm 
odaklı olması broker’ı başarıya taşıyacak özelliklerdendir. 
Ayrıca iyi broker, çalışma arkadaşlarının da aynı özellikleri 
gösterdiğinden emin olmalıdır. Ofiste birlikte çalışacağı 
gayrimenkul danışmanı ekip arkadaşlarına ve ofis personeline 
destekleyici, kapsayıcı bir yaklaşım göstermelidir. Teknik ve 
analitik yeterlilik de bence iyi bir broker’ın olmazsa olmazları 
arasında. Son olarak; yatırım, ülkemizde herkesin ihtiyaç 
duyduğu önemli bir alan. İyi bir broker, danışanlarını doğru 
bilgilendirip güvenli yatırımlara yönlendirebilmek için finansal 
okur yazarlığını güçlendirecek eğitimlerle günceli daima takip 
etmelidir.

Sektörde kadınların daha çok yer almasının sebebi 
nedir sizce?
Sektörde kadın görünürlüğünün artması çok memnun edici, 
üstelik yapılan araştırmalara göre bu kadınların %85’i lisans ve 
lisans üzeri eğitime sahip. Kadınlar, yapıları gereği daha titiz, 
takipçi, sempatik, pratik olabiliyor; bu da sektörde farkındalığı 
artırıyor. Gözlemim; özellikle konut almak üzere başvuran 
ailelerde de söz üstünlüğü kadınlarda. Bu durumda kadın 
danışman hemcinsi ile daha rahat empati kuruyor ve doğru 
portföyü sunarak işlemi tamamlıyor. Bütün teknik ve finansal 
inceliklerine rağmen ticaret, günün sonunda güvenin esas 
olduğu bir çalışma alanı. Kadınların empatik, hassas ve dışa 
dönük nitelikleri çalışma ortamındaki güveni hem bu işi yapan 
profesyoneller hem de müşteriler üzerinde telkin edebiliyor.

Gayrimenkulde 2023 yılını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve ilgi gören büyük 
gayrimenkul projelerinin, sektörümüze önemli katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca 2023 yılı içerisinde 
hayata geçirilmesi planlanan akıllı şehir uygulamaları, 
kentsel dönüşüm seferberliği ve benzeri uygulamalar ile 

her bütçeye uygun alım-satım faaliyetlerinin aktif olacağı 
düşüncesindeyim. 

Önümüzdeki döneme dair ajandanızda neler yer 
alıyor?
Coldwell Banker ART ofisi olarak önceliğimiz, çalışmalarımızı 
sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Ofiste bizimle beraber 
çalışacak gayrimenkul danışmanı çözüm ortaklarımızın ve ofis 
personelimizin güvenli ve mutlu olması, bu ekip koordinasyonu 
ve üretkenliğin bir sonucu olarak da müşteri memnuniyetinin 
sağlanması, ajandamızın merkezinde yer almaktadır. Sektöre 
yönelik çalışmalarımızda başarıyı yakalayabileceğimiz, 
fark yaratacak niş alanlar oluşturuyoruz. Müşterilerimizin 
mimari ve iç dizayn gibi sanat ve estetik alanındaki istek ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hizmetler de sunacağız. 
Kurumsal kimliğin sağlıklı temeller üzerine inşa edilebilmesi  
ve finansal gelişmeleri takip edebilmek adına  ofis olarak, 
alan eğitimlerimizi almaya devam edeceğiz.  Son olarak, yine 
hem kreatif vizyonumuzun gözlemlenebilir olması hem de 
kurumsal iş modelimizin verimli ve sürdürülebilir kılınması 
için, tanıtım ve organizasyonlarımızı sanat içerikli aktiviteler 
ile sunmayı, gelecek dönem ajandamızın önemli unsurlarından 
bir tanesi olarak görüyoruz. 
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İnsanların yaşam tarzlarında renklerin önemi büyüktür. Kişilerin 
seçtikleri renkler bize onların duyguları, tarzları ve zevkleri 
hakkında olduğu kadar yaşam biçimleri hakkında da fikir verir. Bu 
nedenle renk seçimleri yaşanacak alanlarının tasarımının 
şekillendirilmesinde de etkin rol oynamaktadır. Nasıl ki sabah 
uyandığımızda o günkü modumuza göre kıyafetlerimizi seçip 
kombin oluşturuyorsak, yaşam alanlarımızı da kombinlerken 
gerekgerek renklerle gerek de tasarım ve ergonomisiyle huzur 
bulduğumuz ve yaşamımızı kolaylaştıran tasarımlarla bir 
kombinasyon oluşturmalıyız.

Doğru renkler ve ölçüler kullanılarak oluşturulan tasarımlar 
yaşam alanlarımızda daha fazla zaman geçirmemizi sağlar. Pastel 
renkler, dokusu yumuşak kumaşlar, indirekt aydınlatmalar ve 
doğru seçilmiş aksesuarlar sayesinde mekanın sıcaklığını ve 
rahatlığını ön plana çıkartarak içinde bulunmaktan keyif alınacak 
mekanlar yaratabiliriz. Aynı renk skalasının farklı tonlarını 
kullanarak mekanlar tasarlamak bizlere duygusal olarak huzur 
verdiğiverdiği gibi tasarım dili olarak da yalın, zarif ve şık bir mekan 
oluşturma konusunda bizlere yardımcı olmaktadır. Sade renklerle 
tasarlanmış bir mekanda kullanılacak aksesuar veya hareketli 
mobilyalarda seçilen farklı tonda renkler mekana sıcaklık 
katmamızda yardımcı olacaktır. 

Hayatımızın büyük çoğunluğunu kapalı mekanlarda geçirdiğimizi 
düşünürsek aslında günün her saatinde ve alanında tasarımla iç içe 
yaşamakta olduğumuzu fark edebiliriz. Evde, işyerinde, 
restoranda, alışveriş merkezlerinde ve hatta kullandığımız 
araçlarda bile tasarım unsurlarıyla beraber olduğumuz 
düşünüldüğünde kullanılan tasarım dili ve renklerin hayatımızda 
ne kadar önemli bir yer kapladığını fark edebiliriz. Archita olarak 
herher tasarım sürecinde insan ve psikoloji ilişkisini ön planda 
tutarak yaptığımız tasarımların kullanıcıya gerek duygusal 
gerekse fiziksel açıdan en konforlu ve rahat hissettirici etkiyi 
sunmasını hedeflemekteyiz. Bizim için tasarım, yaşam alanlarının 
kullanıcının isteklerini göz önünde bulundurarak en doğru şekilde 
planlanıp renklendirilmesiyle hayat bulan bir süreçtir ve bizler 
yaşam alanlarınızı renklendirmek için tasarlamaya ve üretmeye 
ddevam etmekteyiz.

renkler
ve yaşam
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tutarak yaptığımız tasarımların kullanıcıya gerek duygusal 
gerekse fiziksel açıdan en konforlu ve rahat hissettirici etkiyi 
sunmasını hedeflemekteyiz. Bizim için tasarım, yaşam alanlarının 
kullanıcının isteklerini göz önünde bulundurarak en doğru şekilde 
planlanıp renklendirilmesiyle hayat bulan bir süreçtir ve bizler 
yaşam alanlarınızı renklendirmek için tasarlamaya ve üretmeye 
ddevam etmekteyiz.

renkler
ve yaşam



üstakil Konut ve Ankara
Roma döneminden bugüne müstakil
konutlar büyük bir bahçe, muhteşem bir yapı
ve göz alıcı aksesuarlar ile konforu ve cazibeyi
hedeflemiştir. Tasarımların, istek ve ihtiyaca
cevap verirken bir hikâyeye sahip olması

gerekmekte. 

Kişisel zevkler ve istekler, bize muhteşem bir hikâye (proje) 
yazdırdı.  Bu hikâyenin sunumunun ise, kendisi kadar iyi 
olması gerekiyordu. Bu yüzden sunumlarımızı sanal gerçeklik 
ile yaparak yapının en ince ayrıntısına kadar ilham kaynağı 
olmasını sağladık. Aynı zamanda her ince ayrıntısını hissederek 
uygulama sonunda hiçbir sürprize yer vermedik.

M

Mimari ve iç mimaride yeni senaryolar üreten, tasarlayan ve bunların 
uygulamalarını uzman kadrosu ile yapan TML Mimarlık’ın kurucu ortakları 

İnșaat Mühendisi Tolgahan Coșkun ve Bünyamin Kuru, ofis tasarımlarındaki 
vizyonel bakıșlarını MAG Okurlarına aktarıyor.

TML Mimarlık 
Konut ve Ofi s Tasarımlarındaki Değişim

Tolgahan Coșkun
İnșaat Mühendisi

dekorasyon

Akıllarda Kalan Ofis ve Showroom Tasarımları
Hiçbir tasarımdan kopyalanmayan, orijinal ve hedef kitlesine 
%100 uyumlu, amacına uygun, sade, modern ve sayılamayan 
birçok detay… Bu tasarımlara ulaşmak hiç zor değil, çünkü 
hedefimiz yerel olarak en kaliteli olanı en hızlı şekilde, 
bütçenize uyumlu projeler ve hikâyelerle çözümlemektir. 

Başarı ve Kalite
Dünyada çalışma ortamlarının ekibinize ve hedef 
kitlenize, pazarlama stratejinize çok büyük katkı sağladığı 
biliniyor. Uzun soluklu yaptığımız detay çalışmalar, sizin 
için yazılacak hikâyenin en doğru olmasını sağlıyor. 
Başarı ilk önce hayal etmek ve doğru ortamda hayalinizi 
gerçekleştirmek ile olur.

Bünyamin Kuru 

Biz hikâyelerimize ilk önce hedef ile başlıyoruz daha sonra teknik 
kadromuz ile bu hikâyeyi görsel olarak sunuyoruz.  Daha sonra 
mühendis ekibimiz birebir uygulamaya geçiyor. 

Başarıya başka bir pencereden bakarak ticari kaygı gütmeden; 
tasarım ve kalite öncelikli bir mimari tasarım ve uygulama ofisinin 
nasıl işlediğini anlatmak için, mimar ve mühendis geleceğimize 
detayları aktarmak zorundayız. Sizin için tasarlıyor, ülkemiz için 
üretiyoruz.  
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Kușaklardır müșterilerine kaliteli hizmet vererek dekoratif ferforje üretiminde 
sektörde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Serhan İlçe, ferforjenin 

tarihini ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı anlatıyor...

Çağlar Boyu Ferforje
Serhan İlçe 

SERHAN İLÇE

dekorasyon

İnșaat sektöründe yer aldığımız için 
çalıștığımız sektörler zinciri, halkalar 

gibi birbirini tamamlayan sektörlerdir. 
Malzemeci, boyacı, lojistik, iș  gücü 
ve insan kaynakları ile, görünen ve 

görünmeyen tüm șekillerde ekonomiye 
katkı sağlamaktayız. 

erforjenin tarihçesinden bahseder 
misiniz?
İlk örnekler dördüncü yüzyıla dayanmaktadır. 
Asıl parlak dönemini on altıncı yüzyılda yaşar ve 
on altıncı yüzyılda İspanya’da sıcak dövme demir 
olarak başlar. 

Ferforjenin kullanıldığı alanlar nelerdir?
Günümüzde ağırlıklı olarak ev, iş  yeri korkuluk sistemleri ve 
dekoratif objelerde kullanılmaktadır. Kullanım şekline göre 
bahçe mobilyalarında ferforje oturma grubu, ferforje sedir, 
ferforje salıncak, ferforje sehpa olarak dizayn edilmektedir. 

Ferforje imalatında önemli noktalar nelerdir?  
Kullanılacak malzeme türü, malzeme kalınlığı, yapım 
aşamasındaki isçilik, imalat bittikten sonra imalatın kaynak 
temizliği, boya öncesi galvaniz kaplama, statik fırın boya 
ferforje imalatında önemli noktalardır. 

Neden ferforje tercih edilmeli?
Dördüncü yüzyıldan beri insan hayatı içinde yer alan ferforje, 
hem korkuluk hem görsel hem de sağlamlık anlamında 
işlevsel olarak insanlar için önemli ve vazgeçilmez bir 
unsurdur. 

İstihdama ve ekonomiye sağladığınız katkı 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
İnşaat sektöründe yer aldığımız için çalıştığımız sektörler 
zinciri, halkalar gibi birbirini tamamlayan sektörlerdir. 
Malzemeci, boyacı, lojistik, iş  gücü ve insan kaynakları ile, 
görünen ve görünmeyen tüm şekillerde ekonomiye katkı 
sağlamaktayız. 

F

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
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ncelikle kendinizi biraz tanıtır 
mısınız? Seramik sanatına 
yönelişiniz nasıl oldu?
Nasıl herkesin kendine ait bir odaya 
ihtiyacı oluyorsa, benim de düşüncelerimi 
ve duygularımı özgürce yaşayıp 

aktarabileceğim bir odaya ihtiyacım vardı. İşte bu oda, 
benim için seramiğin kendisi oldu. Düşüncelerimi, toprağı 
şekillendirirken; duygularımı ise onları sırlarken özgürce 
kullanabiliyordum.

11K Ceramic Art’ın öyküsü nasıl başladı? 
İsminin anlamı nedir?
Ruhumu toprakla örtüp onları seramiklere dönüştürmeye 
başladıktan kısa bir süre sonra, beni adeta rehabilite 
eden bu seramiklerin başkaları için de benzer bir etki 
yaratabileceğini düşündüm. Bu düşünceyle beraber kendi 
markamı kurmanın ilk adımlarını da atmış oldum.

Ö

Düșüncelerini ve duygularını aktarmak istediği bir “oda” arayıșı içerisindeyken 
seramik sanatına yönelerek tasarımlarını olușturmaya bașlayan Ișıl Köseoğlu, 
11K Ceramic Art ismiyle kurduğu markasının anlamını, ürünlerini oluștururken 

hissettiği duyguları ve ilham kaynaklarını MAG Okurlarına anlatıyor... 

Seramik ve Ötesi
11K Ceramic Art 

Yaşamın, ona doğru bakabilenlere her zaman bir şeyler fısıldadığına 
inanmışımdır. 11 sayısı benim için böyle bir fısıldamanın 
karşılığıydı. Yaşamın bana rehberlik ettiği her yerde bu sayıyla bir 
şekilde karşılaşıyordum. Biraz araştırdıktan sonra 11’in, manevi bir 
içe dönüşün karşılığı olan sayı olduğunu öğrendim. Aslında benim 
seramiğe başlama şeklime çok benziyordu, çünkü seramik de benim 
manevi olarak içe dönüp kendimi anlamaya başlama hikâyemdi.

Tasarımlarınızda imza niteliği taşıyan noktalar, öne 
çıkarmak istediğiniz fikirler var mı?
Kutsal sembollere çok değer veririm; bir kültürün veya bir inanışın 
sembolü haline gelmiş olanlara özellikle. İçlerinde binlerce 
yıllık hikâyeler, binlerce yıllık inanışlar yatıyor. Bu sembolleri 
kullandığım, sırladığım vakit, onların bana bahşettiği gibi ben 
de onlara kendi hikâyemi bahşetmiş oluyorum. Mitlerden yola 
çıkarak, kadının hem kutsallığını hem doğurganlığını vurgulamak 
istediğim Kibele abajur serim böyle çıktı. Ra’nın gözü, om gibi 
semboller de bunlardan birkaç tanesi. 

IȘIL KÖSEOĞLU

dekorasyon



Yașamın, ona doğru bakabilenlere 
her zaman bir șeyler fısıldadığına 

inanmıșımdır. 11 sayısı benim için böyle 
bir fısıldamanın karșılığıydı.

Bu kutsal sembollerden benim için en özel olanı, kadın 
figürüdür. Kadın figürlerini çokça kullanırım. Bu kadınlar 
ilk bakışta birbirlerinden farklı gözükseler de aslında tek bir 
kadındırlar. 

İşinize olan tutkunuzu nasıl tanımlarsınız?
Şunu söyleyebilirim: Benim için sadece seramik değil, ötesi. 
Yaptığım ürünlerin, heykellerin hepsinin ayrı bir hikâyesi var. 
Ürünlerimin, insanların evlerinde misafir oluşları ve o ruhu 
onlara geçirebilmem benim için önemli.

Geleceğe dair planlarınız neler? Yeni 
koleksiyonlar, yeni tasarımlar veya sürprizler 
olacak mı?
Tek başıma ilerlediğim bu yolda, aynı ruhta iki sanatçı 
arkadaşım Başak Karagül ve Sara Montazen’le devam ederek 
çok güzel şeylerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Gelecek için 
yeni tasarımlar tabii ki olacak. Şimdiden bir isim veremem, 
çünkü tasarımlarımız aniden, o anki ruh halimizle çıkıyor. En 
büyük hedefimiz, güzel ruhları birleştireceğimiz bir sergi. Başlı 
başına dünya bir sanat eseri değil midir?  

11kceramicart



ANGİAD
Kadın 
Platformu 
Yoi’de Buluştu
Ankara Genç İş İnsanları Derneği 
(ANGİAD), yeni yılın gelişini 
Yoi Dekorasyon’da gerçekleşen 
keyifli bir etkinlikle kutladı. 

ANGİAD Kadın Platformu; Bin71 Sanat Cafe Antika eşliğinde 
Yoi Dekorasyon’da gerçekleşen eğlenceli bir atölyeyle bir araya 
geldi. Dilan Karaarslan ev sahipliğindeki organizasyonda 
katılımcılar yeni yılın gelişini kutladı. Leziz ikramlar ve sohbet 
eşliğindeki atölyede, boyadıkları nesneleri kişiselleştiren 
davetliler hünerlerini sergiledi. Oldukça renkli anların 
yaşandığı etkinlikte misafirler yeni yıl dileklerini paylaştı. 

davet

ÖZNUR ONAT SİBEL KILIÇARSLAN CANSU DADAȘ

MELDA ȘENGİL ÜLKÜ ULAK

NİHAN ÜLGER, DİLAN KARAARSLAN
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izi tanımayanlara kendinizi nasıl 
özetlersiniz? 
Aslında siz kendinizi ne kadar anlatırsanız anlatın, 
karşınızdaki insan nasıl görüyorsa öyle biri 
oluyorsunuz. Peyzaj mimarı ve işletme lisansına 
sahip fakat kendisini en çok sanat ile ifade etmeyi 

seven; vizyon sahibi, klasik ve modern bir sanatçı olarak 
özetleyebilirim. Özgün olmaya önem veren, sanat yolunda 
kararlılık ile ilerleyen; teknik bilgiler ve hisler arasındaki 
dengede kalmaya çalışan biriyim. Aslında yaşamım büyük 
oranda sanatımdan oluşuyor, sanki o durgunlaşınca hayatım da 
aniden duraksamaya uğruyor.

Resim sanatına yönelişinizdeki ilk adım neydi? 
Sizin için resmin anlamı nedir?
Sanat, var olduğum günden beri hep benimle beraberdi. 
Oldukça yetenekli bir annenin kızı olduğunuzda ve 
genlerinizde sanatın dolaştığını bildiğinizde bundan pek 
kaçamıyorsunuz. Annemin  hemen hemen tüm kağıtları 
üzerine sürekli çizdiğim Tweety resimleri ile başladı 
diyebilirim. Annemin resme olan ilgimi keşfetmemde ve 
bunun üzerine gitmemde etkisi inanılmaz fazladır. Onun renkli 
kişiliği, hayata olan bağlılığı ve neşesi beni her defasında motive 
etti. Başka türlü boyayamayabilirdim; resim sanatı biraz sabır 
istiyor ve benim pek sabırlı olduğum söylenemez.

Tarihte sizi etkileyen akımlar hangileri? Siz 
resimlerinizde hangi tarzı benimsiyorsunuz? 
Tek bir akımın beni etkilediğini söyleyemem. Sanat sürekli 
değişen ve gelişen bir dünya. Akımlar değişiyor, yenileniyor, 
bazen tekrara düşüyor. Bunlar olup biterken sizin tek bir 
akıma bağlı kalmanız imkânsız oluyor. Örneğin; geçen yıl “pop 
art” akımı beni oldukça etkiledi. Keskin çizgileri, anlatmak 
istediğinizi olduğu gibi ortaya koyabiliyor olmanız ve ilgi gören 
popüler akım olması beni cezbetmişti; fakat son katıldığım 
karma sergide, tamamen soyut dışavurum akımı ile ortaya 
çıkardığım eserlerimle yer aldım. Sanırım son beş aydır soyut 
empresyonizm beni içine çekiyor. Mesela bir Mark Rothko 
eserine saatlerce bakabiliyorum. Bir genelleme ile, en çok 
beni etkileyen, barok akımı diyebilirim. Bir yandan karanlık, 
detaycı ve umutsuz; diğer yandan çekici ve heyecanlandıran. 
Örneğin; Caravaggio eseri beni her zaman çok mutlu ediyor. 
Sanırım sanatta ulaşmak istediğim bir mertebe. “Azolum” 
eserimde olduğu gibi süprematizm akımını da kendime yakın 
buluyorum. Bunun yanında diğer mesleğim ile ilintili olarak 
landart, yani arazi sanatı. Nietzsche’nin dediği gibi “Dünya 
kendi kendini doğuran bir sanat yapıtıdır.”. Ülkemizde pek ilgi 
görmeyen bir akım olmasına rağmen beni cezbediyor. Doğaya 
ait tüm malzemeleri kullanabildiğiniz ve insanın ürettiği 
tüm malzemeler ile birleştirildiği için etkileyici buluyorum. 
Ben resimlerimde pamuk tuval ve her zaman yağlı boya 

S

Sanatın, kendisinin var olduğu günden 
beri hep onunla olduğunu belirten resim 

sanatçısı Emine Gökçe Kavi, peyzaj 
mimari ve ișletme lisanslarından sonra 
resme yönelișini, etkilendiği akımları ve 

kullandığı teknikleri NFT’ye de değinerek 
MAG Okurları için anlatıyor...

Yaratmanın
Yoğun Duygusu

Emine Gökçe 
Kavi

röportaj

EMİNE GÖKÇE KAVİ
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kullanıyorum. En sevdiğim yardımcılardan biri ise coldwax, yani 
soğuk balmumu. Kendiliğinden verdiği doku, oluşturduğu katman 
ve hızlı kuruması benim için önemli bir etken. En temelde ise verdiği 
doku muhteşem. 

Resim yaparken içinize sinmeyen bir nokta olduğunda 
ne yapıyorsunuz?
Sanat zaten, olan bir şeyi yeniden yapmamızı sağlamıyor. Onu daha 
görünür hale getiriyor. Üretme aşamasına geldiğimde, ortaya çıkan 
eserin her zaman içime sinmesi benim için mümkün değil. Sanki 
her zaman bir eksik, bir tamamlanmamışlık hissi yaşıyorum. “Evet, 
oldu!” veya “Evet, oldum!” demek, sanatın dünyasına bence aykırı. 
Bazen karşısına geçip saatlerce bakıyor ve hepsini baştan siyaha 
boyayabiliyorum. Biraz duygu durumumla ilişkili. Eğer benim 
etrafımda siyaha boyanmış bir tuval görürseniz, bir şeylerin iyiye 
gitmediğini anlayabilirsiniz.

Resimlerinizi ortaya çıkarırken daha çok ilham 
aldığınız neler var?
Yaratıcılık sanki ruhumun oksijeni gibi. Yaradan’ın bizleri yaratıcı 
yaptığını ve ondan gelen bir hediye olduğunu düşünüyorum. Bunu 
kullanarak bizler de ona hediye vermeliyiz. Resimlerimi daha 
çok hislerimle ortaya çıkardığım için her zaman ilhamı başka bir 
yerden, bir filmden veya bir seyahatten almıyorum. Boş bir tuvalle 
baş başa kalmak, sıcak renklerin içinde kaybolmak ve boyalara fırça 
kullanmadan parmaklarım ile dokunmak bana ilham olabiliyor. 
Biraz insanlardan uzak, deniz, kum ve güneş ile sanırım en büyük 
ilhamı yakalayabiliyorum.

Eserlerinizin alıcılarıyla buluşması size neler 
hissettiriyor? Vermek istemediğiniz zamanlar oluyor 
mu?
Eserlerimi elbette bir gün benden gideceklerini bilerek ortaya 
çıkarıyorum. Tabii ki onlarla bir duygusal bağ kuruyorum. Bazen 
satıldığında mutsuzluk halinde olabiliyorum. Çoğunlukla acaba 
sonsuza kadar benim mi olmalı diye aklımdan geçiriyorum; ancak, 
onların bulundukları yere şans ve neşe getireceklerine inandığım 
için bu durum uzun sürmüyor. Eğer eserlerimi insanlar görmeyecek, 
onlara bakıp ilham almayacak, baktıkça mutluluk duymayacak 
ve nihayetinde benden gittiğinde başkaları ile buluşmayacaksa, ne 
anlamı olabilir ki üretmenin?

NFT’yi değerlendirir misiniz? NFT’ye bakışınız nasıl?
NFT herhangi bir varlık karşılığında alınıp satılamayan, benzersiz 
bir dijital imza oluşturarak; dijital varlıkların tümünü türünün 
tek örneği haline getiriyor. Bu durum NFT’nizi emsalsiz kılıyor. 
Böyle olduğunu düşününce dijital sanat dünyasına özgünlük ve 
güvenilirlik getirdiğini düşüyorum. Modern sanatı geleneksel bir 
ortamda deneyimlemek beni çok heyecanlandırıyor, bu durum derin 
bir takdir düzeyi ortaya çıkarıyor. NFT ile dünyanın bir ucundaki 
sanatçılarla bir araya gelmek, bağ kurmak çok daha kolay hale 
geldi. Dakikalar içinde eserinizi satabiliyorsunuz, global olarak 
tanınabilmeniz çok daha kolay, bu açıdan güzel; ancak, aynı anda 
birçok sanatçı için bu durum kolay olunca, rekabet halinin kolayca 
bitmeyeceğini düşünüyorum.

Gelecekte sergi planlarınız var mı? Yeni sürprizleriniz 
olacak mı?
En yakın zamanda Kapadokya için bir sergi planım var. Henüz 
üretim aşamasındayım. Yeni sürprizlerimi dünyanın farklı bir 
yerinden duyurmayı planlıyorum. Şimdilik bende kalsın, yakında 
duyulabilir, siz beni takip etmeye devam edin.  

ÇÖL KIZI 
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Bütünü olușturan detaylara 
odaklanan yılbașı dekorasyon 
fikirleriyle evlerinize renk katın.
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ğitimleriniz ve bu zamana kadar yaptığınız 
çalışmalara değinerek kendinizden biraz 
bahseder misiniz? İlkeleriniz ve hayata 
bakış açınız nedir?
Hacettepe Üniversitesi Turizm bölümü mezunuyum.  
Sonrasında Başkent Üniversitesinde MBA yaptım. 

Konaklama sektöründe yirmi üç yılımı geçirdim; bu neredeyse 
ömrümün yarısı anlamına geliyor. Uzun yıllardır Genel Müdür 
olarak görev yaptığımdan dolayı; yönetim, satış, gelir-maliyet 
yönetimi, bütçe, İK ve bir işletmenin tüm operasyonları ile iç 
içe kendimi geliştirme fırsatım da oldu. Özellikle son yıllarda, 
ekibimle ve özellikle gençlerle deneyimlerimi paylaşmayı çok 
önemsiyorum. İnsanın gelişiminin ömür boyu sürdüğüne ve her 
geçen gün bir öncekinden daha iyi, bilgili ve deneyimli olması 
gerektiğine inanıyorum. İş hayatıma da bu ilke doğrultusunda 
yön veriyorum. Müzik, sinema ve tiyatroya, kendimi bildim bileli 
büyük bir ilgim var. Bunun da etkisiyle otelimizde, geçtiğimiz 
yaz aylarından beri düzenlediğimiz caz, blues, soul etkinlikleri ile 
Ankaralı sanatseverler için farklı bir alan yarattık. Şu ana kadar bu 
konuda aldığımız geri dönüşler de son derece keyif verici. 

CPAnkara Hotel, bugünkü başarısını elde edene 
kadar hangi yollardan geçti? 
2019 haziran ayı itibarıyla otelimizde bir isim değişikliği 
durumumuz oldu ve CPAnkara Hotel olarak hizmet vermeye 
başladık. Bu üç yıllık süreçte pandemiyle birlikte her işletmenin 

E

Hafta sonlarındaki caz etkinlikleri ve 
sanat alanındaki iș birlikleriyle otelin 

marka değerini arttıran ve kente sanat 
alanında iyi bir sponsor olabilme 

gayesiyle yenilenen CPAnkara Hotel, 
kültür ve sanat alanındaki girișimlerine 

hız kesmeden devam ediyor. 
Otelin Genel Müdürü Turalp Sivri, 

CPAnkara’nın bir marka haline gelme 
sürecini MAG Okurları için anlatıyor...

Kültür ve Sanat 
Etkinlikleriyle

CPAnkara 
Hotel

röportaj

yaşamış olduğu gibi, zor zamanlardan geçtik fakat böylesi 
dönemleri minimal kayıplarla atlatmak en önemlisi. Bu 
noktada almış olduğumuz önlemler ve bilinçli çalışanlarımız 
ile misafirlerimize kalitemizden ödün vermeden hizmet 
sunmaya devam ettik. Her hizmet sektörünün her alanında 
olduğu gibi bizim de öncelikli hedefimiz, konaklayan 
tüm misafirlerimizin tamamıyla memnun ayrılmalarıdır. 
Misafir memnuniyetinin sağlanmasındaki en önemli 
unsur, şüphesiz ki çalışanlarınızın yaklaşımıdır. Bu süreçte 
öncelikle ekibimizin eğitimleri ve gelişim süreçlerine 
odaklandık. Ekip olarak çalışmalarımıza bu konuda yön 
vermemiz ve ön planda tutmamız bugünkü başarımızın 
kaynağıdır. 2022 yaz aylarında ise otelimizde öncelikle Prime 
Garden’da başlayan Jazz Geceleri ile Ankara’da yaşayan ve 
tesisimizde konaklayan misafirlerimize ayrıcalıklı bir hizmet 
verme şansımız oldu. Bu tür aktivitelerde en önemli nokta 
sürdürülebilirlik ve memnuniyettir. Bu konularda yapmış 
olduğumuz yatırım ile CPAnkara Hotel bugünkü başarısını 
elde ederek, gelecek hedeflerine doğru emin adımlarla 
ilerlemektedir.

Konumu itibarıyla Ankara’nın kalbinde yer 
alan CPAnkara Hotel’in, misafirlerine sağladığı 
ayrıcalıklar neler?
Şehri çevreleyen tüm anayolların kesişim noktasında 
yer alan CPAnkara Hotel, şehrin yoğun trafiğine rağmen 

TURALP SİVRİ

rahatlıkla ulaşılabilir bir lokasyondadır. Ankara’nın 
en çok tercih edilen ve en büyük alışveriş merkezi olan 
Ankamall AVM’nin yanında olması, alışveriş yapmak 
isteyen misafirlerine de iyi bir alternatif sunmaktadır.  
Ayrıca Akköprü metro istasyonu ve Ankara AKM Millet 
Bahçesi’ne yürüme mesafesindeyiz. Millet Bahçesi’nde, 2022 
yaz dönemi boyunca birçok kültürel aktivite ve konser 
organizasyonları düzenlendi ve bizler de birçoğuna sponsor 
olduk. Yaz döneminden bu yana açık hava bahçemizde ve 
roof barımızda halen devam eden caz organizasyonları 
düzenliyoruz. Bu organizasyonumuz tesis dışından ve 
konaklayan misafirlerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor.  

CPAnkara’nın ileri teknolojiyle donatılmış, 
üstün servis anlayışıyla hizmet verdiği 
etkinlik alanlarında, misafirlerinizce ne tür 
organizasyonlara yer verilebiliyor?
Otelimiz “business” konsept olmasına rağmen, turistik, 
eğlence ve alışveriş amacıyla gelen misafirlerimize de hitap 
etmektedir. Hafta sonları yapılan “Jazz Geceleri”miz ile 
sadece otelimizde kalan misafirleri değil, Ankara’da yaşayan 
ve caz dinlemek isteyen misafirlerimiz için de bir imkân 
sağlamaktadır. Farklı kapasitelerde on bir adet toplantı 
salonu, bir balo salonu, iki restoran ve kullanışlı bahçesiyle 
misafirlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen otelimizde; 
iş toplantıları, düğün, nişan, konser gibi birçok etkinlik 
yapılabilmektedir.

Ankara’nın merkezindeki konumunun 
yanı sıra sanatın da merkezi olma yolunda 
ilerliyorsunuz. Sanata destek vermek neden 
önemli?
Sanata destek vermek insana ve çevresine değer kattığı gibi, 
toplumlara bambaşka bir bakış açısı sağlar. Bu noktada 
vermiş olduğumuz destek ile birçok insana ulaşmak ve 
olumlu bir bakış açısı sağlayabilmek bizler için hem değerli 
hem de gurur verici bir durum. Ankara, yakın geçmişe 
kadar genellikle bürokrasi şehri olarak anıldı fakat turist 
popülasyonunun artırılması ve turistik cazibe merkezi 
olarak anılması için CPAnkara Hotel olarak çalışmalara 
elimizden geldiğince katkı sağlıyoruz. Kültür ve sanat ile iç 
içe bir şehrin, otelimizin bu yöndeki gelişim arzusuna da 
önemli katkıları olacağına inanıyorum.

Sanat alanındaki iş birliklerinizin CPAnkara 
Hotel’e ve kente katkısı hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 
Sanat alanındaki iş birliklerimizin, CPAnkara Hotel’in 
marka değerini yükselttiğine inanmaktayım. Ankara 
gibi büyük bir şehirde sanat alanında iyi bir sponsor 
olabilme gayemiz var. Ayrıca konaklayan misafirlerimize 
de konaklama süresince alternatif oluşturabilmek son 
derece kıymetli. CPAnkara Hotel olarak hem konaklayan 
misafirlerimiz hem de Ankaralı sanatseverler için 
etkinlikler yapmaya devam edeceğiz.

Düzenli olarak gerçekleştirilen sanatsal ve 
kültürel etkinliklerin; mekân ve kentlerin 
markalaşma sürecindeki önemli adımlarından 
biri olduğu biliniyor. Bu anlamda, Ankara 
Caz Festivali sponsorlarından biri olarak 
sanatseverlerle buluşmak size neler kattı, 

görüşleriniz neler? Bunun yanında, her hafta 
düzenlediğiniz etkinliklerden de bahseder 
misiniz? 
26. Uluslararası Ankara Caz Festivali’ne sponsor olmak, 
otelimizin vizyonuyla da oldukça uyumlu bir işti. 
Serüvenimize Prime Garden’da başlayıp buraya kadar 
getirebilmiş olmak bizler için gurur verici. Otelimiz 
birçok organizasyona ev sahipliği yapmakta fakat 
sanatsal bir organizasyonda yer almak ve misafirlerimizin 
memnuniyetlerini görmek bizlere doğru yolda olduğumuzu 
göstermiştir.  Hazır kış sezonu yaklaşırken yoğun talep 
sebebiyle caz organizasyonlarımızı otelimizin roof katına 
taşıdık. Ankara manzarası eşliğinde her cumartesi saat 
20.00’de gerçekleşecek olan caz gecelerine tüm caz severleri 
bekliyoruz.

Önümüzdeki döneme dair neler planlıyorsunuz?
Kültür ve sanat alanındaki girişimlerimize hız kesmeden 
devam etmeyi planlıyoruz. Eş zamanlı olarak otelimizin 
bir yenilenme ve dönüşüm sürecine yaklaştığını 
belirtmek isterim. Detaylarını yakın zamanda kamuoyu 
ile paylaşacağımız yenilenme süreci tamamlandığında, 
misafirlerimize daha kaliteli bir hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. 
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ncelikle acentenizden ve kendinizden 
bahsederek başlar mısınız?
İki yıl önce temelini attığımız Akün Sigorta, 
bizim için hayallerimizi ve farklı mesleki 
tecrübelerimizi bir araya getirdiğimiz keyifli bir 
serüven. Başarımızın arkasında ise on beş senelik 

sektör deneyimimiz, pazarlama, teknik, hasar, IT, sosyal medya 
ve hukuk departmanlarımız bulunmakta. Peki biz kimiz? 
Akün Sigorta, kan bağı olmayan bir aile şirketi bizim için. 
Baran Ünyazıcı: 1987 Ankara doğumluyum. TED Ankara 
Koleji Özel Lisesinden sonra öğretim hayatıma Ufuk 
Üniversitesinde devam ettim. Farklı sigorta şirketlerinde ve 
farklı departmanlardaki on beş yıllık çalışma hayatımdan 
sonra Akün Sigorta fikrini ortağım Emir’le paylaştım. 
Emir Akçay: 1988 Trabzon doğumluyum. Baran’la 
dostluğumuzun başladığı TED Ankara Koleji Özel Lisesi 
sonrasında Bilkent Üniversitesini bitirdim. 

Tamamen sürpriz bir şekilde başladığım sigortacılık 
sektöründe benim için en değerli süreç, çeşitli sektörlerdeki 
tecrübemi Akün Sigorta’ya aktarabilmem olmuştur. 

Akün Sigorta olarak hedefleriniz neler? 
İlkelerinize de değinerek anlatır mısınız?
Baran Ünyazıcı: Öncelikli hedefimiz sürdürülebilir müşteri 
memnuniyeti. Bunun kurum içi uyumdan, iş disiplininden, 
bilgiden ve yeniliğe açık çalışan profilinden oluşabileceğinin 
farkındayız. İçerideki keyifli çalışma ortamının, verimliliği 
doğrudan beslendiğini biliyoruz. Bu da elbette ki kurum 
başarısının vazgeçilmezidir. Bizim Emir’le aramızda bir 
mottomuz var: “Bir gün herkes Akün Sigorta’da çalışmak 
isteyecek.” Akün markasına dair en büyük hedefimiz ise 
başkentimizde temelini attığımız bu oluşumun Türkiye’de 
önde gelen acenteler arasında üst sıralarda yer almasını 
sağlamak. 

Ö
Türkiye’nin dört bir yanındaki kurumsal ve bireysel müșterilerine sigorta 
hizmeti sağlayan Akün Sigorta’nın kurucu ortakları Baran Ünyazıcı ve 
Emir Akçay, yeni nesil sigortacılık kavramına değinerek hizmetlerini ve 

gelecekte sektöre kazandıracaklarını aktarıyor...

röportaj

Üç Yüz Altmış Derece Sigortacılık

Akün Sigorta

BARAN ÜNYAZICI
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Acentenizde kurumsal ve bireysel olarak hangi 
hizmetleri veriyorsunuz? Yeni nesil sigortacılık 
kavramı hakkında bilgi verir misiniz?
Dijitalleşen dünya, sigortacılık sektöründe de yeni 
düzenlemelerin ortaya çıkmasını zorunlu kıldı. Bizler de 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun hizmeti sunabilmek 
adına yirmi farklı sigorta şirketi ile interaktif olarak 
çalışmaktayız. Bu sebeple müşteriyi dinleme, anlama, en uygun 
çözümü hızla sunma ve geri bildirim alma noktasında, alanında 
profesyonel teknik personelimiz de Akün Sigorta’nın en önemli 
değerlerinden birini oluşturuyor. Başarımızın mimarları; teknik 
operasyon müdürümüz Kübra Oral’a ve teknik ekibimizden 
Kübra Koçak’a, Fatih Özcan’a ve Ezgi Karadağ’a ve de tüm iş 
ortaklarımıza Akün ailesinin vazgeçilmez bir parçası oldukları 
için teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki, iki 
yüzden fazla kurumsal müşterimize; mühendislik, nakliyat, 
sorumluluk, yangın, filo araçları ve tüm diğer sigorta 
branşlarında hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra bireysel 
sigortacılık anlamında da binlerce müşterimizle birebir 
iletişimde olup üç yüz altmış derece sigortacılık hizmetlerinden 
kapsamlı olarak yararlanmalarını sağlıyoruz. Kurumsal ve 
bireysel müşterilerimiz için Akün markasını diğer acentelerden 
farklı kılan ise uygun fiyat, hızlı dönüş, satış sonrası destek ve 
hasar yönetimi politikalarımızdır. 

Sigortacılık sektörüne yeni soluklar getiren bir 
firmasınız. Bunlardan biraz bahseder misiniz?
Sigortacılık sektörü kahramanlarına göre, “İyi sigortacı, hasarda 
belli olur.” Bu anlayışla önceliğimiz, hasarda hızlı çözüm 
sağlanması ve müşteri memnuniyeti. Nitekim sektördeki 
Akün ayrıcalığı ise, aynı çatı altında faaliyet gösteren bir hasar 
yönetim ve danışmanlık birimimizin olmasıyla sürecin çok 
daha profesyonel takip edilmesini ve çözüme kavuşturulmasını 
sağlıyor olmamız. Bunun yanı sıra günümüzde dijitalleşme, 
hayatımızın her anında. Dijital alt yapımızın kesintisiz çalışması 
adına AR-GE çalışmalarımızı tamamladık ve çok kısa bir süre 
içerisinde de hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

Bu sayede bize çok daha kolay ulaşabilen hedef kitlemizin 
genişleyeceğine ve daha kusursuz bir hizmet sunacağımıza 
inanıyoruz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında neler 
yapıyorsunuz? 
Yurt dışında birçok ülkede zorunlu olan Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası’nın ülkemizde de çok yakın bir gelecekte zorunlu 
hale geleceğine inanıyoruz. Bizler bu konuda ülkemizde sağlık 
alanındaki en iyi sigorta şirketleriyle birlikte çalışmaktayız. 
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ihtiyaçları için hastaneye giden müşterimizin hızlı provizyon 
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Yakın gelecekte hizmetleriniz arasına eklenecek 
yeni branşlar var mı? Gelecek planlarınızdan 
bahseder misiniz?
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akunsigorta

EZGİ KARADAĞ, FATİH ÖZCAN, EMİR AKÇAY, BARAN ÜNYAZICI, KÜBRA ORAL, KÜBRA KOÇAK



Ünlüler 
Gençler İçin 
Sahne Aldı
Toplum Gönüllüleri Vakfının 
(TOG) yirminci yılına özel, 
Fikret Şeneş’in şarkılarının 
seslendirildiği bir konser 
düzenlendi.

Ozan Doğulu ve Orkestrası’nın eşliğindeki konserde; 
sanat, cemiyet ve iş dünyasının sevilen isimleri gençler 
için sahne aldı. Türkiye’nin ilk kadın şarkı sözü yazarı 
Fikret Şeneş’in şarkılarının seslendirildiği Maximum 
Uniq Hall’deki konser, Denizbank ana sponsorluğunda 
ve ETİ co-sponsorluğunda gerçekleşti. Konserden elde 
edilen gelirin tamamı, Toplum Gönüllüsü gençler için 
desteğe dönüştü. 
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HÜLYA ELTEMUR DİDEM KURDOĞLU

SENNUR ÇİFTÇİ FULYA NAYMAN

CELAL-ȘEBNEM ÇAPA
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TOG’un yirminci 
yılına özel 
düzenlediği 
muhteșem 
konser gecesine 
sanat ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimleri katılım 
gösterdi.

AYTEN DANIȘMAN SONGÜL TOPRAK ÖZSAN HANDE SEZER PEKCAN AYȘE KIRIMLI

DİLARA AKIN

ZEYNEP ÇARMIKLI

ASLI KÜSEYRİOĞLU BERK-BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
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haber

Zein Obagi’den 
Yeni Marka
“Melissima şubelerinden birini ziyaret 
etmeye vaktiniz yoksa veya İstanbul 
dışındaysanız, cilt sağlığınızın anahtarı, 
görüntülü bir çevrimiçi görüşmede 
saklı.” diyen Melissima’nın kurucusu 
Elif Karakaşlı, Melissima ailesinin yeni 
üyelerine, ücretsiz bir cilt analizi ile 
“merhaba” diyor.
Sadece hastalıkları ve hasarı tedavi etmek yerine, sağlıklı cilt 
yaratma felsefesine dayanan gelişmiş cilt bakımı çözümlerine 
öncülük etmesiyle bilinen, otuz beş yılı aşkın dermatoloji 
uzmanlığı tecrübesiyle Dr. Zein Obagi tarafından yaratılan ZO® 
Skin Health, sonuç odaklı çözümleri son teknoloji ürünler ve 
terapötik tedaviler ile sunuyor. ZO Skin Health by Zein Obagi 
markasına ait çok geniş bir ürün gamı Melissima mağazalarında, 
hatta uzaktan sipariş ile kapınızda… 

Serap Atala danışmanlığı ve koordinatörlüğündeki 
karma sergi, keyifli bir kokteyl ile Decollage Art Space’te 
kapılarını açtı. Sanat üretimine farklı açılardan bakan 
sanatçıların, biçimsel ve kavramsal yaklaşımla ziyaretçilere 
düşündürmeyi ve sorgulamaya alan açmayı hedeflediği 
eserleri, iş ve cemiyet hayatıyla sanatseverlerin yoğun ilgisini 
gördü.  

Umut Teması 
Sergilendi
Günümüz Türk resminin ustalaşmış 
ve ustalaşma yolundaki genç kuşak 
sanatçılarını bir araya getiren 
“Promesse” (Vadetmek) sergisi, 
umut teması etrafında şekillenerek 
sanatseverleri ağırladı.
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ustafa Kemal Atatürk’e olan 
hayranlığınızın ilk olarak ne zaman 
başladığını söyleyebilir misiniz?
Ailemizin yaşam tarzında hep bir Atatürk 
hayranlığı ve fikirlerine bağlılık vardır. Okul 
yıllarından önce, aile içinde yüreğimde yer etmiş 

bir sevgidir Mustafa Kemal Atatürk duygusu. 

Atatürk ve felsefesinin hayranı olmanızın nedenini 
biraz açıklar mısınız?
Dünyanın dört bir yanında savaşların olduğu bir dönemde, bir 

M

Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranlığıyla bilinen, Kapıdağ Holdingin 
Yönetim Kurulu Bașkanı Uğurcan Kapıdağ; bu sevgisinin ne zaman 

bașladığı, Ulu Önder hakkında okuduğu kitaplar, koleksiyonları ve ona 
duyduğu ilginin kaynakları hakkında merak edilenleri

MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Atatürk’e Hayran Bir İş Adamı

Uğurcan Kapıdağ

röportaj

genç subay olarak memleketinin gerçeklerini ve dünyanın 
içinde olduğu buhranı bütün boyutlarıyla kavramış bir 
kurmay Mustafa Kemal. Fikirleri ile önce içinde bulunduğu 
toplumu, sonrasında imza attığı büyük devrimleriyle tüm 
dünyayı kendine hayran bırakmış bir önder. 
Gelişmiş toplumlardan önce kadınlara verdiği seçme ve 
seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok öncü fikri ve 
uygulaması ile büyük hayranlık duyduğum bir Ata! Türk 
tarihi içinde çok farklı bir yere sahip, bunca zorluklar içinde 
ülkesini ve milletini dünyanın saygın toplumları arasına 
yüceltmeyi başaran bir lider olarak, fikirlerini öğrendiğim ilk 

Nutuk bașta olmak üzere, tarih 
derslerindeki dikkatim ve tarihe 

olan yakın ilgimden, pek çok farklı 
kalemden ve yazarlardan Atatürk 

hakkında bilgiler edinmiștim. 

günden beri onun felsefesi benim hayatım boyunca izlemekten 
onur duyduğum bir çizgidir... 

Atatürk’e dair bilgilerinizi nereden edindiniz?
Evimizde hep bir aile kütüphanesi olmuştur; annem ve babam 
da Atatürk hakkında eserleri okumayı severler. 
Nutuk başta olmak üzere, tarih derslerindeki dikkatim ve tarihe 
olan yakın ilgimden, pek çok farklı kalemden ve yazarlardan 
Atatürk hakkında bilgiler edinmiştim. 

Ailenizde Ulu Önder’i gören birileri var mı? 
Hayır, ne yazık ki ailemden Ulu Önder ile aynı dönemde yaşayan 
ve onu görme şansına sahip olan kimse yok; ancak, yaveri, 
koruması gibi şahsiyetlerin anı, roman ve belgesel nitelikli 
eserlerini çok keyifle izlemiş birisi olarak adeta onun kuşağının 
parçası olarak hissediyorum kendimi. 

Atatürk ile ilgili katıldığınız konferanslar, 
sempozyumlar, eğitim veya etkinlikler neler?
Bazı vakıflar ve düşünce dernekleri tarafından yapılan 
konferans ve seminerlere vakit buldukça katılmaya gayret 
ederim. Sinan Meydan, beğendiğim tarihçi kişiliktir. Her fırsatta 
takip etmeye çalıştığım bir tarihçidir. 

Çocuklara Atatürk sevgisi nasıl aşılanıyor? Sizce 
yeterli mi? Neler yapılmalı?
Mustafa Kemal Atatürk’ü genç kuşaklara ve çocuklara mutlaka 
planlı ve kesintisiz olarak anlatmak gerektiğini düşünüyorum. 
Okullarda eğitim müfredatı kapsamında verilen bilgiler 
dışında mutlaka STK’lar öncülüğünde kapsamlı, sahici öğretici 
programlar uygulamak çok büyük önem taşıyor. Çocuklara özel 
hafta sonu TV programları, belgeseller, dizi ve filmler çekilerek 
bu anlamda yaygın bir eğitim programı gündeme alınabilirse, 
gelecek kuşaklara Atatürk düşüncesi, tarihsel gerçekler ışığında 
aktarılabilir diye düşünüyorum. 

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili koleksiyonlarınız 
var mı?
Çok güzel bir dijital fotoğraf albümü var Atatürk’ün. Onun çok 
sıkı bir takipçisiyim. Atatürk ile ilgili kitaplar, kütüphanemin 
baş köşesindedir. 

Mustafa Kemal’in sizi en çok etkileyen sözü 
hangisi?
Pek çok sözü bende derin anlamlar taşımaktadır ama nedense 
havacılık konusundaki tutkum nedeniyle olsa gerek, “İstikbal 
göklerdedir!” bendeki en etkileyici sözü olarak zihnimin 
köşesinde durur. Ayrıca “Bütün ümidim gençliktedir.” ve “Dünya 
üzerinde gördüğünüz her şey kadınların eseridir.” sözlerini 
severim. Ayrıca çocuklara bayram armağan etmiş, tarihteki tek 
lider olarak onun sözleri ve fikirleri her zaman yüreklerimizde 
olacak. 

Herkesin mutlaka okuması gereken, Mustafa 
Kemal ile ilgili kitap hangisi sizce?
Tartışmasız olarak, bu ülkeyi seven bütün gençlerin “Nutuk” 
eserini sindire sindire okuması gerektiğini düşünüyorum. Yine 
benim çok etkilendiğim “Kutsal İsyan” serisi mutlaka okunmalı 
ama yabancı basından da Atatürk okuması yapmak hem 
ufkumuzu açacak hem de gurur duyacağımız bir fırsat olacaktır. 
Bu anlamda Andrew Mango’nun mutlaka okunması gerekir. 
Yine Lord Kinros’un “Atatürk - Bir Milletin Yeniden Doğuşu” 

adlı eseri çok öğretici olacaktır diye düşünüyorum. Attila 
İlhan, Şevket Süreyya Aydemir, Falih Rıfkı Atay, İlber Ortaylı; 
Atatürk hayatı konusunda mutlaka okunması gereken 
yazarlardır... 

Peki ya film olarak?
Ne yazık ki Atatürk’ün hayatı, hak ettiği seviyede beyaz 
perdeye yansıtılamadı. Bu konuda sınırlı birkaç çalışma 
hariç önemli bir boşluk olduğu kanaatindeyim. Zülfü 
Livaneli’nin; Atatürk’ün yaveri Salih Bozok’un anılarından 
yola çıkarak yaptığı Veda filmi kısmen de olsa iyi bir Mustafa 
Kemal filmi olarak düşünülebilir. Onun dışında TRT’nin 
yönlendirmesiyle bazı çalışmalar olduğu halde bence bu 
yönde ciddi bir boşluk var...  
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Onuncu 
M.I.C.E. 
Ödülleri
Sektör profesyonellerini 
buluşturan, turizmin önemli 
etkinliklerinden ACE of 
M.I.C.E. Awards, onuncu kez 
gerçekleştirildi. Antalya Nirvana 
Cosmopolitan Hotel ve Cosmos 
Theatre ev sahipliğindeki 
görkemli gala büyük ilgi gördü.

Etkinlik ve turizm sektörünün profesyonellerini 
buluşturan ve kurumsal satın alıcılar ile bir araya getiren 
Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards’un onuncusu 
gerçekleştirildi. Yetmişten fazla firmanın katkılarıyla 
düzenlenen etkinlik, üç gün boyunca dünyadan ve 
Türkiye’den dört yüzün üzerindeki kurumsal firma 
yöneticisini ve turizm profesyonelini Antalya’da bir araya 
getirdi.  

davet
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ustafa Kemal Atatürk öncülüğünde,
5 Aralık 1934 yılında, Türk kadınlarına seçme 
ve seçilme hakkı veren yasanın kabulü ile bu 
gün “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaya 
başlandı. 

“Dünya üzerinde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.” veczi 
ile dünyaya seslenen Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına 
verdiği değeri bu cümlesi ile en açık şekilde ifade ettiği gibi; 
1934 yılında Türk kadınına dünyadaki örneklerinden çok önce 
seçme ve seçilme hakkını vererek, bu alanda da dünya lideri 
çizgisine uygun hareket etmiştir. Gerçekten de Türk kadınına 
verilen bu hak, öncü olmasının yanında hem ülkemizde hem tüm 
dünyada, eşitliğin ve özgürlüğün tarihinin yeniden yazılmasına 
neden olmuştur. Artık o günden sonra tüm dünya kadınları, 
geri dönülmez bir şekilde her türlü hakları için mücadele eder 
olmuşlardır. 2022 yılının ekim ayına geldiğimizde İran’da Mahsa 
Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesi üzerine başlayan 
harekette dahi hâlâ Atatürk’ün bundan yaklaşık yüz yıl önce 
tohumlarını attığı eşitlik ve özgürlük mücadelesinin ayak sesleri 
duyulmaktadır.  İşte Atatürk cumhuriyetinin evlatları olarak 
biz, kadın hakları mücadelesinde hep deriz ki: “Kendi için ayağa 
kalkan bir kadın, aslında tüm kadınlar için ayağa kalkmış olur.” 
Oturmak yok; her türlü eşitsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı 
kadın veya erkek demeden haydi ayağa kalkalım!

Seçme ve Seçilme Hakkı Konusunda Dünyadaki 
Durum 
Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında Türk kadınına tüm 
dünyadaki örneklerinden önce seçme ve seçilme hakkını vermiş, 

M

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku 
Komisyonu (TÜBAKKOM) üyesi, Ankara 
Barosu Kadın Hakları Merkezi Bașkan 

Yardımcısı, TÜSİAV Kadın Hakları Platformu 
Bașkanı Avukat Aslıhan Barıș, 5 Aralık Dünya 

Kadın Hakları Günü’nü değerlendiriyor...

röportaj

Kadınlar 
Vazgeçmeyecek

Av. Aslıhan Barış

Türk kadınının o güne kadarki özgürlük mücadelesini adeta 
taçlandırmış, sonrası için ise ışık yakmıştır. Peki, o günlerde 
dünyada durum nedir? Ta Fransız Devrimi’nden itibaren 
(1789) hak ve özgürlükler konusunda en mücadeleci toplum 
olan Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952, 
Belçika’da 1960, hâlâ dünyada modernitenin merkezi sayılan 
ve Medeni Kanunumuzu bile aldığımız İsviçre’de ise ancak 
1971 yılında kadınlar “seçme ve seçilme” hakkına sahip 
olabilmişlerdir. 

1934 Öncesinde Ülkemizde Kadın Hakları ve 
Özgürlükler 
Atatürk’ün 1934 yılında Türk kadınına bu hakkı vermesi 
-yakın tarihimizi anlatan kaynaklara durum pek 
yansımamış olsa da- öyle  sanıldığı gibi kendiliğinden 
ve bir günde  olmamıştır.  Türk kadını o güne gelene dek, 
ta cumhuriyetin kuruluşundan önce tüm hakları için 
aktif ve büyük mücadeleler vermiş olup bu topraklarda 
kadın hakları mücadelesi, uzun yıllara dayanan köklü 
bir geleneğe sahiptir. On dokuzuncu yüzyılda, edebiyat 
alanında aydınlanmacı romanlar ve kadının temel hakları 
üzerine düşünsel yazılar yazan  Fatma Aliye Topuz 
tarafından ilk defa “kadın hakları” açık bir şekilde dile 
getirilmiş, ardından kadınlar çeşitli dernekler kurarak 
sivil toplum örgütlenmelerine başlamışlardır. Henüz 
cumhuriyet dahi ilan edilmemişken, Nezihe Muhittin 
önderliğinde, on üç kadın tarafından Türkiye’nin ilk siyasi 
parti denemesi özelliği taşıyan “Kadınlar Halk Fırkası” 
adında siyasi bir parti kurulması girişiminde bulunularak, 
siyasal yaşamda kadının varlığı noktasında büyük tarihsel 
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gelişmeler kaydedilmiştir. Ülkemizde kadınlar ilk olarak, 
1930 yılından itibaren, öncelikle yerel yönetimlerin 
en önemli ayağı olan belediye seçimlerine katılmış, 
sonrasında ise köylerde muhtar olabilme hakkını elde 
etmiştir. 5 Aralık 1934’te Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 
tarihsel bir kazanım daha elde edilerek, ilk defa seçme ve 
seçilme hakkına kavuşmuş ve yerelde elde edilen haklar 
genişleyerek kadınlarımıza mecliste söz sahibi olmanın 
yolu açılmıştır. 1935’te mecliste %4,6  olan kadın temsili 
oranı, bugün 2022 Türkiye’sinde ancak  %17,41’dir. Beş yüz 
seksen milletvekilinin  yüz biri kadındır; sadece iki kadın 
valimiz vardır; bugün tablo iç açıcı değildir. Sözün özü, 
kadınlarımızın hâlâ yüzde altmış beşi evdedir, iş gücüne 
katılmamaktadır. Siz hiç, evlenince işten çıkan erkek 
duydunuz mu? Çalışan kadınlarımızın büyük çoğunluğu, 
evlenince işten çıkmaktadır. 

Dönelim tekrar Türk kadının 1934’te kazandığı 
seçme ve seçilme hakkına ve kazandırdıklarına. 
Söz konusu kazanımla, birçok Avrupa ülkesinden çok önce 
hayata geçirilerek, eşitlikçi ve demokratik toplum inşasının 
temeli atılmak hedeflenmiştir. O yıllarda cumhuriyetin 
kuruluş sürecinde demokrasinin tüm kurumları ile 
benimsenmesi ve çağdaşlaşmanın hızla gerçekleşmesi 
için,  kadın haklarının toplumca benimsenmesi için, kadın 
hakları alanında adeta bir şahlanış süreci yaşanmıştır. Kadın 
her alanda erkeğin yanında ve toplumsal hayatın bir parçası 
olarak Atatürk’ün öncülüğünde önde tutulmuş, topluma 
örnek olunmuştur. Her alanda bu öncülük sürmüş; kadınlar 
kendini iktisadi hayatta, sosyal ve kültürel alanlarda da 
göstermeye başlamışlardır. O günlerde Mustafa Kemal ve 
arkadaşları her alanda kendi yaşamlarında kadına değer 
veren, kadın haklarına insan hakkı boyutu ile bakan 
yaklaşım ve uygulamaları ile toplumsal bilincin oluşmasına 
önemli katkılar sağlamışlar; bu katkı, ülkemiz kadınlarının 
sosyal hayatta ve iş hayatında varlık mücadelesini ta 
2000’lerin başına dek taşımıştır.

Gelelim günümüze. 1920’li ve özellikle 1930’lu 
yıllardaki kazanımlar yukarıdaki gibi iken; 
özellikle 2010 yılından itibaren kadın hakları 
anlamında elde edilen hukuki kazanımlar başta 
olmak üzere, kadınlar lehine var olan birçok 
düzenleme tartışmaya açılmaya başlanmıştır. 
Özellikle, kadının aile hukukundan kaynaklı nafaka 
ve tazminat gibi temel hakları tartışmaya açılmakta ve 
Medeni Kanunumuzda düzenlenen, kadın lehine olan 
bu haklar zayıflatılmak veya kaldırılmak istenmektedir. 
Atatürk cumhuriyetinin evlatları olarak, kadın aleyhine 
olan bu söylem ve tartışmalara katılmak mümkün değildir. 
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bileşenleridir. Sadece ev içinde, görünmez bir emeğin parçası 
sayılamaz, evlere hapsedilemez, bilinçli bir şekilde sosyal 
hayattan uzak tutulamazlar. 

Kadınlar olarak, yıllardır bu topraklarda 
verilmiş hak mücadelesi sonucu Medeni 
Kanunumuzla elde edilen haklar nelerdir çok 
kısaca değinecek olursak; bunlar esasen doğumla 
başlayan, ölüme dek devam eden bir dizi hak olsa da 
başlıcaları nişanlanma hakkı, ardından resmî nikâh isteme 
ve evliliğin devlet kayıtlarında güvence altında olması, tek 

eşle evlenme zorunluluğunun getirilmesi, boşanma hakkı, 
çocuğun velayetini alabilme hakkı, nafaka hakkı, boşanma 
ile usulünce evlilikte kazanılan malların paylaşımını isteme 
hakkı, tazminat hakları, mirastan kız ve erkek çocuklarının 
eşit pay hakkı, kadın ve erkek arasında ekonomik ve sosyal 
alanda eşitlik sağlanması amacıyla kadına verilen çalışma 
hakkı ve bu bağlamda sağlanan sosyal haklar olarak 
özetlenebilir. 

Bir Cumhuriyetçi Atatürk Kadınından Sonuç 
Bildirgesi 
Bizler; uygar, demokratik, eşitlikçi ve her yönden hukuk 
devleti ilkeleri doğrultusunda uzun yıllar boyunca mücadele 
vererek elde etmiş olduğumuz haklarımızdan vazgeçemeyiz. 
Özellikle biz Türk kadınları biliriz ki “hak verilmez, alınır”. 
Bu toprakların kadını mücadelecidir ve Ata’sının bu 
mücadele ruhunu görerek, ona tüm dünya kadınlarından 
önce verdiği bir hak olan sadece demokratik seçme ve 
seçilme hakkı için değil, bunun dışındaki Medeni Kanunla 
kazandığı tüm haklar ve özgürlükler için sonuna kadar 
mücadele edecektir.

Kadınlar olarak bizler hiçbir siyasi, 
sosyal, ekonomik, kültürel ve hukuki 
kazanımlarımızdan vazgeçmiyor ve her türlü 
ayrımcı, eşiklikten uzak, cinsiyetçi uygulamalara 
ve düzenlemelere karşı duruyoruz. Bu önemli 
gün vesilesi ile  Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve hak 
mücadelesinde emek veren tüm kadınları, aydınları saygı ve 
şükranla anıyoruz. 5 Aralık Kadın Hakları Günümüz kutlu 
olsun diyoruz. 



Öğretmenler 
Gününe 
Özel Balo
Büyük Kolej, Öğretmenler 
Günü vesilesiyle anlamlı bir balo 
düzenledi. Okulun öğretmenleri 
ve çalışanlarının katıldığı etkinlikte 
duygu dolu anlar yaşandı.

Büyük Kolej öğretmenleri ve kurum çalışanlarının katılımıyla 
okulun Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tansel Saatcioğlu ev 
sahipliğinde, Vivaldi Park Otelde Öğretmenler Günü balosu 
düzenlendi. Yetmiş bir yıldır Başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk’ün izinde, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştiren 
değerli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla 
kutlandı. Gecede, Büyük Kolejin yıllardır bir parçası olmayı 
sürdüren değerli öğretmenlerin ve eğitim-öğretimin sağlıklı 
işleyişinde emeği geçen çalışanların 5, 10, 15, 20 ve 25. yıl 
plaketleri takdim edildi. 
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SAİT RIZA, MORGAN MURPHEYNAFİ AYKESEN FUNDA GÖREN BURCU UTKU

Büyük Kolejin 
unutulmaz 
balosunda 
öğretmenler, 
birbirinden șık 
kıyafetleriyle 
oldukça 
zarifl erdi.

ELVAN SESVER JADE STAFF GONCA ȘAHİNER AYLİN KOLBAKIR



Yazar, hikâye anlatıcısı, Erickson koçu, birçok derneğin yönetim kurulu üyesi 
ve Diș Hekimi Zerrin Ișık Tüfekçi, son yıllarda değișen alıșkanlıklar üzerine 

edinilen erteleme hastalığını bir kenara bırakıp hareket geçmek için çok keyifl i 
bir motivasyon yazısıyla MAG Okurlarına tavsiyeler veriyor...

Zerrin Işık Tüfekçi
Yeni Yılda İçimize Yolculuk

röportaj

ZERRİN IȘIK TÜFEKÇİ

Var mısınız kendi iç dünyanıza bir 
yolculuk yapmaya? Șimdi çok kısa bir 

süre gözlerimizi kapatıp düșünelim. Son 
bir yılda neler planladık? Neler yașadık?

on iki üç yılda hayatımız ne çok değişti, değil 
mi? Hayata bakış açılarımız, alışverişlerimiz, 
ev düzenlerimiz, seyahatlerimiz... Şöyle bir 
hatırlayalım geçmişte yaptığımız seyahatlerimizi. 
Nasıl hazırlanıyor, nasıl planlıyorduk?

Kimimiz çok ani karar veriyordu yolculuğa çıkmaya, kimimiz 
ise çok önceden planlıyordu seyahatlerini. Belki bir gece 
kalıp dönüyorduk, belki de uzun sürecek bir seyahatin 
başlangıcı oluyordu. Ya bu yıl? Nerelere gitmeyi planlıyoruz? 
Neler konacak çantalarımıza? Nasıl hazırlanacağız? Nasıl 
planlayacağız?

Hadi, hazır valizinizi hazırlayacakken, var mısınız bir 
yolculuk da kendi iç dünyanıza yapmaya? Şimdi çok kısa 
bir süre gözlerimizi kapatıp düşünelim. Son bir yılda neler 
planladık? Neler yaşadık? Neleri başardık? Neler umduk? Neler 
umduğumuzun dışında gelişti? 

Yok; öyle çok uzun değil, hadi açın gözlerinizi. Öyle hemen 
dalıverip düşüncelere, uyumak yok. Yolculuklar insanı içine 
alıverir. Uzun zamandır ertelediğimiz şeyleri düşünürüz. 
Hedefler gelir hemen aklımıza. Geçen sene neleri hedeflemiştik? 
Hangileri gerçekleşmişti ve hangileri ertelemelerin kurbanı 
olmuş, yapamamanın ağırlığına teslim etmişti kendini?

Hazır mısınız, yeni yıla şimdiden bir yolculuk yapmaya? 
Diyelim ki gözünüzü kapattığınızda bir melek geldi ve elinde 
de bir sihirli değnek var: “Dile benden ne dilersen.” dedi. Siz de 
başladınız düşünmeye... Hayatınızın farklı yaşam alanlarını 
düşündüğünüzde (aile, iş, sağlık, arkadaşlar, okul, spor, hobiler 
vb.) her biri için, hangi hedeflere ulaşmak isterdiniz?

Bu hedefleri ve isteklerimizi bir yere yazabilir ve onlara 
ulaşmak için nelere ihtiyacımız olduğunu not edebiliriz. Bu 
hedefe giden yolda kararlılığımızı nasıl arttırabileceğimizi 
ve bizi bu yolda kararlılıkla ilerlemekte nelerin tutacağını 
düşünüp yazabiliriz. Kalem ve kâğıt çok güçlüdür. Yazılı 
hale getirdiğimiz düşüncelerimiz, bu işin gerçekleşmesi 
için ilk adımı oluşturur. Bundan sonrası istemek ve bunu 
gerçekleştirmeye duyduğumuz inançtan geçer. Geçmişte 
planlayıp hayata geçirdiğiniz hedeflere baktığınızda, onu 
gerçekten yapmayı çok istediğinizi ve yapabileceğinize olan 
inancınızın çok güçlü olduğunu göreceksiniz. Belki de onu 
gerçekleştirmeye başlarken son resmi çok iyi gördünüz 
aklınızın bir köşesinde. Resim net olduğunda, sadece yolu 
izlemek kalır geriye.

Son dönemlerde en çok rastlanılan durumlardan biri “erteleme” 
hastalığıdır. Yaz gelsin, kış geçsin, hadi bir de şu iş olsun, biraz 
daha para biriksin... Belki farklı bir durum oluşacaktır ya da 
daha hazır değilizdir... Peki neyi bekleriz? Ne tutar bizi? Elimizi 
kolumuzu kim bağlar adım atmamıza engel olmak için?

Size hayatınızda nelerin ilham verdiğini ve neleri yapmak için 
heyecanlandığınızı ya da neleri yapmaktan mutlu olduğunuzu 
düşünmek için, en son ne zaman vakit ayırmıştınız kendinize? 
Ya sağlığımız? Kontrole en son ne zaman gittik? En son ne 
zaman artık diyete ya da uzun zamandır yapamadığımız 
spora başlamaya karar verdik? Ertelemek, bahane bulmak, 
gerçekleştirilmiş hiçbir eylemin yerini tutamayacağı gibi, 
kararlılıkla devam etmenin vereceği motivasyonu da çökertir. 

S

Yaşam müthiş bir denge aslında. O denge hangi tarafa doğru 
bozulursa, diğer taraf kendini daha fazla hissettirmeye başlıyor. 
Duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak içinde dengeyi yakalamış 
kişi, bir yıldız gibi girdiği her ortamda kendini hissettiren, 
mutluluğu gözlerinden okunan, etrafına neşe saçan bir insan 
profiline dönüşüyor.

Aynaya baktığınızda siz kimi görüyorsunuz? Gördüğünüz 
kişiye, ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu ve bugünkü 
düşünce ve eylemleri ile geleceğini yarattığını söyleyin. Elbette 
bu yolculukta her zaman planlanamayan, kontrol edilemeyen, 
kişinin kendisinden kaynaklanmayan sorunlar, sıkıntılar 
ve zorluklar yaşanacaktır. Olayları tüm boyutu ile kabul 
edip, “Peki, şimdi bu sorunu çözmek için nelere ihtiyacım 
var?” diyerek kendisini olayın dışına alıp, soruna dışarıdan 
bakabilen kişi, olayı neredeyse yarı yarıya çözmüş demektir.

Evet, sevgili yardım meleğimizi daha fazla bekletmeyelim. 
Şu hedefleri ertelemeden bir yere not edip adımlarımızı 
belirleyelim. Hatta bu hedefi gerçekleştirirken şu 
andaki durumumuza 10 üzerinden puan verelim. Hedef 
gerçekleştiğinde puanımız 10 olacaksa, şimdi kaçta 
olduğumuzu görelim ki atacağımız adımları netleştirmek 
de kolay olsun. Tabii burada diş hekimi kimliğim de 
devreye giriverdi hemen. Ertelenmiş diş hekimi kontrolleri 
için randevularınızı hemen almayı da unutmayalım. İç 
yolculuğunuzun da ihmal edilmediği, harika seyahatlerin 
olduğu mutlu bir yıl dilerim...  
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de kolay olsun. Tabii burada diş hekimi kimliğim de 
devreye giriverdi hemen. Ertelenmiş diş hekimi kontrolleri 
için randevularınızı hemen almayı da unutmayalım. İç 
yolculuğunuzun da ihmal edilmediği, harika seyahatlerin 
olduğu mutlu bir yıl dilerim...  



Ayşegül 
Afacan’dan 
Yeni Koleksiyon
Özgün tasarımlarını ilk kez Koton 
ile buluşturan Ayşegül Afacan 
Köksal’ın yeni koleksiyonu, özel bir 
alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı.

Markanın Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Ayşegül 
Afacan Köksal ev sahipliğindeki tanıtım etkinliğine iş, sanat, 
moda ve cemiyet hayatından birçok seçkin isim katıldı. 
Davetlilerin özel bir alışveriş deneyimi yaşadığı etkinlik 
oldukça keyifli geçti. 

davet

DEMET ȘENER ȘEBNEM ÇAPA

BESTE YURTTAȘ ARZU SAVGI

GÜLDEN YILMAZ, AYȘEGÜL AFACAN
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Ünlü modacının 
son koleksiyonu, 
sanat ve cemiyet 
hayatının bilinen 
isimlerinin 
katılım gösterdiği 
alıșveriș 
etkinliğiyle 
tanıtıldı. 

IȘIL REÇBER MELİS AĞAZAT BERRİN AK ARZU SABANCI

FATOȘ MİLDON ALARA MİLDON NESLİȘAH ALKOÇLAR DÜZYATAN İDİL FIRAT



aguette mücevherlerini tasarlarken 
nelerden esinleniyorsunuz? Hangi 
konseptlerden ilham alıyorsunuz?
Tasarımlarımızda, markamıza ismini veren baget 
kesim pırlantanın keskin hatlarından ilham 
alıyoruz. Vintage modelleri ve kesimleri Baguette’e 

özgün bir dokunuş ile modernize etme ihtiyacımız, her parçanın 
özünde yatan bir istektir. Art deco ve Viktorya döneminin 
detaylarını günümüze uyarlayıp kullanıma geri kazandırıyoruz. 
Bunun yanı sıra, farklı dönemlerin mimari unsurlarından da 
ilham alıyoruz ve günümüze göre yeniden yorumluyoruz. 
Mücevherlerini güzel taşıyan kadınlardan esinlenerek cesur ve 
güçlü parçalarımızı yaratıyoruz.

Mücevhere bakış açınız nasıl? Özellikle 
kadınların vazgeçilmezi olması konusunda ne 
düşünüyorsunuz?
Mücevher bir ifade biçimidir ve içimizi yansıttığı için aslında 
çok özeldir. Mücevher, her kadının içindeki enerjiyi ve 

B

Keskin hatlı, cesur ve güçlü parçalarını; mücevherleri güzel tașıyan 
kadınlardan aldıkları ilhamla yarattıklarını belirten Baguette Jewellery’nin 

kurucuları Murat Ali Gök ve Vanessa Baruh Pardo, kullanıcılarının sadakatini 
nasıl kazandıklarını açıklayarak son koleksiyonları Aura’dan bahsediyor. 

röportaj

Mücevherde Sıra Dışı Tasarımlar

Baguette Jewellery

potansiyeli ortaya çıkarma gücüne sahiptir. Kendimizi 
yeniden tanımaya ve özgüvenimizi yeniden keşfetmeye 
yardımcı olur. Aslında bu özelliği ile yadigâr olur ve 
zaman içinde nesilden nesle aktarıldığında değer 
kazanır, anlamı büyür. Mücevherin kendisi ne olursa 
olsun, takan kişiye kendini daha iyi hissettirir, gücüne 
güç katar. Aynı zamanda en sade halimizi bile bir 
pırlanta gibi parlatır.

Baguette Jewellery’nin ana teması nedir?
Bize göre mücevher kasada beklememeli. Baguette’in 
temel amacı, mücevherlerimizi kasalardan çıkarıp 
gündelik hayata taşımaktır. Özenle üretilmiş kaliteli 
mücevherlerin dönüştürücü gücünü gündelik 
yaşamın bir parçası yapmak isteği ile yola çıktık. 
Kaliteden, işçilikten ve malzemeden ödün vermeden, 
her gün takılabilecek sadelikte tasarımlar yaratıyoruz, 
çünkü mücevherlerimiz, biz onları taktıkça değer ve 
anlam kazanıyor. 

MURAT ALİ GÖK , VANESSA BARUH PARDO Dönemsel trendlere hitap etmek gibi bir 
kaygımız hiçbir zaman olmadı. Her daim 

kendi tarzımızda tasarım ve üretim yaptığımız 
için Baguette koleksiyonlarının hepsi birbiriyle 

konușur ve birbirini tamamlar nitelikte.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş kitleler 
tarafından büyük beğeni ile takip ediliyorsunuz. Bunun 
sebebi nedir?
Parçalarımız, bizi bilenler tarafından her yerde ayırt edilebiliyor. 
Üzerinde kocaman bir logo olmadan, “Bu bir Baguette tasarımı.” 
dedirtiyor ve takipçilerimiz bu yüzden bizi seviyor. Kuruluşumuzdan 
beri asla vazgeçemediğimiz, sıra dışı bir tasarım yaklaşımımız var. 
Keskin hatlar, güçlü modeller, vintage esintiler, modern dokunuşlar 
ve  zamansız kesimler… Bunlar her tasarımın içinde yer alan ögeler. 
Baguette’in bu evrensel tasarım yaklaşımı İstanbul’da da karşılık buluyor, 
Paris’te de. 

Düzenli olarak Baguette’i tercih eden, oldukça sadık bir 
kitleniz var. Bunu neye borçlusunuz?
Dönemsel trendlere hitap etmek gibi bir kaygımız hiçbir zaman 
olmadı. Her daim kendi tarzımızda tasarım ve üretim yaptığımız 
için Baguette koleksiyonlarının hepsi birbiriyle konuşur ve birbirini 
tamamlar nitelikte. Her yeni koleksiyonda, daha önceden alınmış 
Baguette parçalarına uyan modeller bulabilirsiniz. Böylelikle kişisel 
mücevher koleksiyonunuza düzenli olarak eklemeler yaparak onu 
zenginleştirebilirsiniz. Sadık kitlemizin sebebi de bu aslında; her zaman 
uyumlu ama asla aynı olmayan tasarımlarımız. 

Son koleksiyonunuzdaki tasarımlarınızda öne çıkarmak ve 
hissettirmek istedikleriniz nelerdi?
En son çıkardığımız koleksiyonunun adı Aura. Bu koleksiyondaki yeni 
Baguette parçalarında kişisel auranızın yansımalarını bulabilirsiniz. 
Severek her gün taktığınız takıları tamamlayan ögelerle tasarlanmış 
ve diğer koleksiyonlarımızla eşleşebilen zamansız Baguette parçalar 
sizi bekliyor. B logomuzdan ilham alan yeni sınırlı monogram serimizi 
keşfedebilir, zamansız mücevher seçkinizi büyütebilirsiniz. 
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İç benliğinizin dıșınıza yansımasının ilk adımı sağlıklı bir birey 
olmaktır. Vücudumuzun ve ruhumuzun esenlik içinde olmasında 

bașrol oynayan sağlık, güzellikle birleștiği zaman kișiye pozitif bir 
enerji ve özgüven katmasının yanı sıra, mutluluğun da anahtarı haline 

gelir. Sizler için; sağlıklı bir hayat sürdürme bilincinizi geliștirirken 
güzellik ve bakım konularında son yeniliklerle aydınlanacağınız 

değerli bilgileri, alanında uzman kișilerden paylașıyoruz.

Sağlık-Güzellik 
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Gülüș tasarımı tedavilerinde elde edilmek istenen sonucun bütünsel bir 
estetik olduğunu belirten Diș Hekimi Erce Beleçoğlu; bu uygulamanın 

detaylarını ve içerdiği diğer tedevileri MAG Okurları için ele alıyor...

Erce Beleçoğlu
Gülüş Tasarımı ve Diş Estetiği

ERCE BELEÇOĞLU







ercebelecoglu

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

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

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

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

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

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

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

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

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



sağlık ve güzellik

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk; anti-aging amaçlı ve saç 
dökülmeleri, yara, sivilce, yanık izleri, çatlak, sarkma, iyileșmeyen yaralar gibi 
cilt problemlerinde uygulanan Alloblast, Fibrocell ve mezenșimal kök hücre 

transferi tedavilerini MAG Okurları için açıklıyor...

Dr. Özge Banu Öztürk 
Kök ve Cilt Hücre Tedavisi

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK
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ök hücre ve cilt hücre transferinin, gelişen 
kök hücre bankaları ve doku mühendisliği 
laboratuvarları sayesinde mümkün olduğunu 
biliyor muydunuz? Öncelikle, mezenşimal kök 
hücre transferi ne demek, otolog cilt hücresi-
fibroblast transferi (Fibrocell) ve allojenik cilt 

hücresi transferi (Alloblast) ne demek açıklayalım. 

Mezenşimal kök hücreler; çok sayıda farklı son hücreye 
dönüşebilme ve rejenerasyon kapasitesine sahip ana kök 
hücrelerdir. Kişiye özel olarak kemik iliği, yağ dokusu, 
tendonlar, diş, plasenta, kordon kanı gibi pek çok yerden 
elde edilebilen mezenşimal kök hücreler damar yolu ile 
verildiğinde, seçici olarak hasarlı dokulara ve organlara 
yönelirler; orada onarım, rejenerasyon ile inflamasyonu 
azaltıcı etki gösterirler. Bağışıklık sisteminin davranışını 
düzenlerler. Özellikle kronik inflamatuar ve dejeneratif 
hastalıklarda, Covid19 sonrası onarım ve yenilenme ile 
anti-aging amaçlı kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Mezenşimal kök hücreler, ciltte yara iyileşmesini ve iz 
onarımını desteklerler ve  yüz, boyun, dekolte, eller, yanık 
izleri, sivilce izleri, çatlaklara lokal enjekte edilebilirler. Tek 
seansta mucizevi gençleşme için mezenşimal kök hücre 
transferi tercih edilebilir. 

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

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

İlk seanstan itibaren çok daha kısa sürede, yaklaşık bir ay 
içerisinde ve Fibrocell tedavisine göre dört kat daha fazla 
etkisini gösterir, çünkü allojenik fibroblastlar sıfır yaşta, 
hiç hastalanmamış, hiçbir olumsuz çevresel faktöre maruz 
kalmamış olduklarından, DNA telomer kırılması yaşamamış 

K Telomerlerimizi ne kadar uzun 
tutarsak, o kadar genç kalır, 

sağlıklı ve uzun yașarız.

süper rejenerasyon kapasitesine sahip hücrelerdir. 
Karsinojenik, teratojenik değildir ve FDA tarafından 
onaylanmıştır. Bebek sünnet derisi Müslüman ülke 
oluşumuzdan dolayı tıbbi atık olarak kabul edildiğinden, 
etik  bir sorun teşkil etmemektedir. Kişiler isterlerse kendi 
çocuklarının sünnet derisini ileride kullanmak üzere 
bankacılık kapsamında muhafaza edebilirler. 

Telomerler, DNA’mızın uçlarında bulunan ve hücrelerimiz 
bölünüp çoğaldıkça/yenilendikçe yıllar içinde kısalan, 
bittiğinde de artık yaşlanma belirtilerinin arttığı, en 
sonunda da doku/organ yetmezliği ile sonuçlanan sürecin, 
anahtarı tam çözülememiş genetik yapılardır. 

Telomerlerimizi ne kadar uzun tutarsak, o kadar genç kalır, 
sağlıklı ve uzun yaşarız. Telomer kısalmasını önlemek 
mümkün değildir. Mümkün olduğu gün, insanoğlunun 
ölümsüzlüğü keşfettiği gün olacaktır.  

Hücre transfer tedavileri kanser hastalarında ve kanser 
öyküsü olan kişilere uygulanamaz. Alloblast, Fibrocell ve 
mezenşimal kök hücre transferleri anti-aging amaçlı ve 
saç dökülmeleri, yara, sivilce, yanık izleri, çatlak, sarkma, 
iyileşmeyen yaralar gibi cilt problemlerinde tek seans veya 
çoklu seanslar uygulanabilir.  
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Obezite ve Diyabet Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Sakçak; çoğunlukla, 
birçok yöntemi deneyip kilo veremeyenlerde uyguladıkları mide balonu 

tedavisinin avantajlarını anlatıyor...

Doç. Dr. İbrahim Sakçak
Mide Balonunun Avantajları

sağlık ve güzellik



Mide balonu altı ayın ardından 
çıkarıldıktan sonra, bir ay beklenip 

tekrar uygulanabilmektedir. Bu 
șekilde balon uyguladığımız bir 

hastamız toplam altmıș kilo verdi.
ide balonu; diyet, spor, akupunktur veya ilaçlar 
ile kilo veremeyen ya da sürekli verip tekrar kilo 
alan kişilerde alternatif bir tedavi yöntemidir. 
Mide balonları silikondan yapılan ve sıvı ya da 
hava ile şişirilebilen balonlardır. Mide balonları 
bir hastaya uygulandıktan sonra mide içinde 

delinerek, içindeki sıvı ya da hava boşaltılıp dışarı alınırlar. 
Dışarıya alınan balon çöpe atılır. Balonlar mideye zararlı 
etkileri olan maddeler değildir; ancak, uzun süre mide içinde 
durduğunda basınç ve temas etkisine bağlı olarak zamanla 
midede ülser tarzı yaralara neden olabilirler. Peki, bu balonların 
avantajları nelerdir?

• Mide balonları, sedasyon denilen hafif uyku halinde 
yapılabilmektedir.
• Mide balonu uygulaması yirmi dakika gibi kısa bir sürede 
gerçekleşmektedir.
• Mide balonu uygulamasından sonra kişi anestezinin etkisi 
geçince, yani birkaç saat sonra normal yaşamına kaldığı yerden 
devam edebilmektedir.
• Mide balonu ile, üç ila yirmi beş kilo arasında kilo 
verilebilmektedir.
• Mide balonu altı ayın ardından çıkarıldıktan sonra, bir 
ay beklenip tekrar uygulanabilmektedir. Bu şekilde balon 
uyguladığımız bir hastamız toplam altmış kilo verdi.
• Mide balonu ağrı yapmaz, rahatsızlık hissi yaratmaz.
• Mide balonu uygulaması kalıcı herhangi bir yara, iz 
bırakmaz.
• Mide balonu; kişi istediği zaman, yani altı ay beklenmeden 
çıkarılabilir.
• Mide balonu uygulanan kişinin sık kontrole gelmesi 
gerekmez ancak, diyetisyen desteği faydalı olur.
• Mide balonu; obezite tedavisinde diyet, spor ve ilaçlarla 
desteklendiğinde etkili bir  kilo verme yöntemidir.

Çağımızın sorunu olan fazla kilolar ve obeziteden kurtulmak 
için pek çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden en 
etkilisi tabi ki; obezite cerrahisidir. Aynı zamanda en riskli 
olanı da obezite cerrahisidir, çünkü obezite cerrahisi için 
anestezi gerekmektedir, ameliyatta kesilen organdan dolayı 
sızıntı olması, enfeksiyon, kanama gibi riskler mevcuttur. 
Oysaki; mide balonu, sedasyon denilen hafif uyku halinde 
yapılabilen bir yöntemdir. Bu yöntemle yirmi beş kilo vermek 
mümkündür. Mide balonu gerçekten kilo vermeye kararlı 
kişilerde yüz güldürücü sonuçlar ortaya koymaktadır. 
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert, çeșitli 
nedenlerle ciltte pigmenti bozulmuș alanların renk eșitlemesini yapan 
ve oldukça iddialı oldukları yeni ürünlerinin içeriğinden ve etkilerinden 

bahsederek, merak edilenleri MAG Okurları için yanıtlıyor...

Cilt Dokusu Eski Rengine Kavuşuyor
Op. Dr. Esra Çabuk Cömert &

ECC Health

sağlık ve güzellik

DR. ESRA ÇABUK CÖMERT

Bu ürün, tranexamic asit, arbutin, 
niacenamid, kojik asit, askorbik asit, 

hyluronic asit ile ciltte fazla olan melanin 
üretimini engeller; yașlanma, hormonal 

ve yanlıș uygulamalar sonucu olușan 
koyu lekelerin önüne geçer.

CC Health White Lily Series nasıl 
ortaya çıktı? Kullanıcı portföyü nedir?
Bugün teknoloji ve yapılan birçok uygulama ile 
genç kalabilmekte ya da zamanın bize getirdiği 
olumsuz etkileri yok edebilmekteyiz. Uzun 
yıllardır hastalarımın da en çok problem ettiği 

konu bu olunca, çözüm arayışı ile çıktık bu yola… White 
Lily yolculuğu bizde böyle başladı. Ürünümüz renk açma 
uygulamaları içinde laboratuvar çalışmaları ve uzun süre 
klinik çalışması yapılmış en iddialı üründür. Bu nedenle ilk 
kullanıcı kadınlardır. “Erkekler için?” diye sorarsanız, neden 
olmasın?

Hangi sorunlara ve cilt tipine yönelik üretildi?
Doğum, yaş, hormon seviyeleri ve ağda, jilet, lazer vs. 
uygulamalar ile kararmış dokuların yenilenmesini 
sağlayarak, pigmenti bozulmuş vajinal bölgede yeniden 
renk açılmasını ve renk tonunu eşitleyerek eski doku rengine 
ulaşmasını sağlar. Her cilt tipi için kullanılabilir. Tabii ki tüm 
krem uygulamaları gibi, açık yarada ya da yeni işlem görmüş 
veya ilaç tedavisi (Roaccutane gibi) aldığımız zamanlarda 
kullanmamak gerekir.

Kullanıcılarına neler vadediyor?
Öncelikle biz kadınlar her yaşta güzel ve genç görünmeyi 
isteriz. Bu üründe bulunan çok özel teknolojiye sahip içerik 
grubu ile vajinal bölgede gençlik ve parlaklık hissi yaratmayı 
amaçladık. Aynı zamanda birçok kadının öz güven noktası 
olan vajinal bölgede renk açılımı sağlayarak cilt tonunu 
eşitliyoruz. Açılan doku görüntüsü ile hem öz güven hem 
de memnuniyet vadediyoruz. Daha da önemlisi, kremin 
muhteşem kokusu ve dokusu ile temizlik ve kadınsal bir 
dürtü oluşturuyoruz.

İçeriğinden bahseder misiniz? Formülünde yer 
alan maddeler hangi alanda işe yarıyor?
Gururla açıklıyorum… En üst teknoloji, en nadir içeriklere 
sahip olan ürünümüz; tranexamic asit, arbutin, niacenamid, 
kojik asit, askorbik asit, hyluronic asit ile ciltte fazla olan 
melanin üretimini engeller; yaşlanma, hormonal ve yanlış 
uygulamalar sonucu oluşan koyu lekelerin önüne geçer. 
Eşit ve sağlıklı bir cilt tonu sağlar. Ürünümüz çok geniş bir 
yelpazeye sahip. Koltuk altı ve bacak yanı için de renk açıcı 
ürünlerimiz aynı seride mevcut.

Mükemmel sonuç için hangi aralıklarda 
kullanılmasını tavsiye edersiniz?
Öncelikle bu krem, günlük bakım rutininizin en önemli 
parçası olmak zorunda. Sonuç alabilmek için en az kırk ila elli 
gün süre zarfında kullanılması gerekir. Melanin üretimi, kişi 
ve dokuda farklılık gösterdiği için etkinin devam etmesi adına 
ve yeni leke oluşumunu engellemek için süreklilik tavsiye 
edilir. Bu nedenle ürünün düzenli ve sürekli kullanılması 
memnuniyet süreci için önemlidir.   

Ürünün yan etkileri bulunuyor mu? Alerjik bir 
durum oluşturur mu? Bu durumda ne yapılmalı?
İçerikler son teknolojide üretilip gerekli tüm testler ve 
klinik çalışmaların sonunda hipo-alerjenik etkiye sahiptir; 
fakat kişiye göre gelişen hassasiyet oluşumunda ürünün 
kullanımının kesilip o bölgenin yıkanması halinde sorun 
ortadan kalkacaktır. 

E

Üründe itici bir kokunun aksine oldukça hoş 
bir koku var. Buna da biraz değinir misiniz?
Ürün içeriğimizin gücüne bağlı kalarak etkili, mest eden, 
aynı zamanda biz kadınların ruhu gibi saflık ve temizlik 
anlamına gelen zarafetin ve asaletin kokusunu tercih ettik. 
İsmini de buradan alarak, zambakgiller familyasından olan 
“white lily” çiçeğinin görünümü ve güven veren hissi ile 
hem bedeninize hem de ruhunuza dokunuyoruz. Siz değerli 
kadınlarımıza armağan olsun… 

262 magdergi.com.tr



Bu ürün, tranexamic asit, arbutin, 
niacenamid, kojik asit, askorbik asit, 

hyluronic asit ile ciltte fazla olan melanin 
üretimini engeller; yașlanma, hormonal 

ve yanlıș uygulamalar sonucu olușan 
koyu lekelerin önüne geçer.

CC Health White Lily Series nasıl 
ortaya çıktı? Kullanıcı portföyü nedir?
Bugün teknoloji ve yapılan birçok uygulama ile 
genç kalabilmekte ya da zamanın bize getirdiği 
olumsuz etkileri yok edebilmekteyiz. Uzun 
yıllardır hastalarımın da en çok problem ettiği 

konu bu olunca, çözüm arayışı ile çıktık bu yola… White 
Lily yolculuğu bizde böyle başladı. Ürünümüz renk açma 
uygulamaları içinde laboratuvar çalışmaları ve uzun süre 
klinik çalışması yapılmış en iddialı üründür. Bu nedenle ilk 
kullanıcı kadınlardır. “Erkekler için?” diye sorarsanız, neden 
olmasın?

Hangi sorunlara ve cilt tipine yönelik üretildi?
Doğum, yaş, hormon seviyeleri ve ağda, jilet, lazer vs. 
uygulamalar ile kararmış dokuların yenilenmesini 
sağlayarak, pigmenti bozulmuş vajinal bölgede yeniden 
renk açılmasını ve renk tonunu eşitleyerek eski doku rengine 
ulaşmasını sağlar. Her cilt tipi için kullanılabilir. Tabii ki tüm 
krem uygulamaları gibi, açık yarada ya da yeni işlem görmüş 
veya ilaç tedavisi (Roaccutane gibi) aldığımız zamanlarda 
kullanmamak gerekir.

Kullanıcılarına neler vadediyor?
Öncelikle biz kadınlar her yaşta güzel ve genç görünmeyi 
isteriz. Bu üründe bulunan çok özel teknolojiye sahip içerik 
grubu ile vajinal bölgede gençlik ve parlaklık hissi yaratmayı 
amaçladık. Aynı zamanda birçok kadının öz güven noktası 
olan vajinal bölgede renk açılımı sağlayarak cilt tonunu 
eşitliyoruz. Açılan doku görüntüsü ile hem öz güven hem 
de memnuniyet vadediyoruz. Daha da önemlisi, kremin 
muhteşem kokusu ve dokusu ile temizlik ve kadınsal bir 
dürtü oluşturuyoruz.

İçeriğinden bahseder misiniz? Formülünde yer 
alan maddeler hangi alanda işe yarıyor?
Gururla açıklıyorum… En üst teknoloji, en nadir içeriklere 
sahip olan ürünümüz; tranexamic asit, arbutin, niacenamid, 
kojik asit, askorbik asit, hyluronic asit ile ciltte fazla olan 
melanin üretimini engeller; yaşlanma, hormonal ve yanlış 
uygulamalar sonucu oluşan koyu lekelerin önüne geçer. 
Eşit ve sağlıklı bir cilt tonu sağlar. Ürünümüz çok geniş bir 
yelpazeye sahip. Koltuk altı ve bacak yanı için de renk açıcı 
ürünlerimiz aynı seride mevcut.

Mükemmel sonuç için hangi aralıklarda 
kullanılmasını tavsiye edersiniz?
Öncelikle bu krem, günlük bakım rutininizin en önemli 
parçası olmak zorunda. Sonuç alabilmek için en az kırk ila elli 
gün süre zarfında kullanılması gerekir. Melanin üretimi, kişi 
ve dokuda farklılık gösterdiği için etkinin devam etmesi adına 
ve yeni leke oluşumunu engellemek için süreklilik tavsiye 
edilir. Bu nedenle ürünün düzenli ve sürekli kullanılması 
memnuniyet süreci için önemlidir.   

Ürünün yan etkileri bulunuyor mu? Alerjik bir 
durum oluşturur mu? Bu durumda ne yapılmalı?
İçerikler son teknolojide üretilip gerekli tüm testler ve 
klinik çalışmaların sonunda hipo-alerjenik etkiye sahiptir; 
fakat kişiye göre gelişen hassasiyet oluşumunda ürünün 
kullanımının kesilip o bölgenin yıkanması halinde sorun 
ortadan kalkacaktır. 

E

Üründe itici bir kokunun aksine oldukça hoş 
bir koku var. Buna da biraz değinir misiniz?
Ürün içeriğimizin gücüne bağlı kalarak etkili, mest eden, 
aynı zamanda biz kadınların ruhu gibi saflık ve temizlik 
anlamına gelen zarafetin ve asaletin kokusunu tercih ettik. 
İsmini de buradan alarak, zambakgiller familyasından olan 
“white lily” çiçeğinin görünümü ve güven veren hissi ile 
hem bedeninize hem de ruhunuza dokunuyoruz. Siz değerli 
kadınlarımıza armağan olsun… 



264 magdergi.com.tr

Kendi kliniğinde hastalarını kabul eden Diș Hekimi Mahir Südemen, 
kișiye özgü uygulamalar içeren gülüș tasarımı tedavisinin ișleyișini

MAG Okurları için anlatıyor...

Mahir Südemen
Gülüş Tasarımının İncelikleri
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Bugün dünyada bilinen bir gerçeklik; 
ilk izlenim için sadece yedi saniyeniz 

var ve bu esnada öz güvenli, güzel 
gülümsemeye sahip kișiler her 

zaman biraz daha önde...

ncelikle kendinizden ve 
kariyerinizden bahseder misiniz?
Küçük yaşlardan beri küçük detayların 
fark yarattığını gördüm ve sanatla iç içe 
büyütüldüm. Hep konusu “insan” olan 
bir alanda çalışmak istedim ve estetik 

diş hekimliğinin, detaylarla fark yaratılabilen, sanatsal 
öğelerle insan hayatına dokunan bir tarafının olduğunu 
görünce bende bir “tutku” haline geldi. Evet, işimi tutkuyla 
yapıyorum. 2009 yılında fakülteden mezun oldum, 2016 
yılında İtalya’da Marconi Üniversitesinde İmplantoloji 
yüksek lisans programını tamamladım. Aynı sene Digital 
Smile Design Team Member unvanını aldım. Yıllardır 
çeşitli kurumlarda, ağırlıklı olarak estetik diş hekimliği 
üzerine çalıştım ve iki yıldır kendi kliniğimdeyim.

Kliniğinizde hangi hizmetleri veriyorsunuz?
Ben ve ekip arkadaşlarım, yetişkin diş hekimliğine dair 
tüm disiplinlerde hizmet veriyoruz. Tabii ki sıklıkla 
estetik problemlerin çözümü kişisel ilgi alanıma girdiği 
için daha çok bu alana yoğunlaşıyorum. Diş hekimliğinde 
alanlar arasında keskin sınırlar yok, bütüncül yaklaşılan 
her tedavi, bünyesinde farklı birçok tedaviyi barındırıyor 
aslında.

Gülüş tasarımı nedir? Neden tercih ediliyor? 
Kimler yaptırıyor?
Bugün dünyada bilinen bir gerçeklik; ilk izlenim için 
sadece “yedi” saniyeniz var ve bu esnada öz güvenli, güzel 
gülümsemeye sahip kişiler her zaman biraz daha önde. 
Bu yüzden herkes için bir şeyler içeren bir tedavi. Bazen 
sadece var olanın daha göz alıcı hale getirilmesi gibi küçük 
dokunuşlardan tutun da, yüz estetiğinin bütününe dişlerin 
uydurulması için birçok disiplinin bir araya gelmesi gibi 
geniş yelpazede çözümler var. Bu yüzden hep diyoruz ki 
gülüş tasarımı işlemi kişiye özgü ve sonucu öngörülebilir 
olmalıdır. 

Sonucu öngörülebilir olmalı derken neyi 
kastediyorsunuz?
Gülüş tasarımı denilen kavram hep dişler, dudak ve yüz 
bütünü diye tanımlansa da aslında günümüz diş hekimliği 
biliminde dijitalleştirilmiş bir konsepte dönüştü. Eğer 
hastanıza henüz hiç başlamadan dişlerin finaldeki halini 
gösteremiyorsanız ne yazık ki bu, gülüş tasarımı değil, 
“kaplama yaptırmaktan” öteye geçemiyor. Dijital gülüş 
tasarımı konseptlerinde hastamıza önce dijital, olası 
final görüntülerini gösteriyor, mock-up dediğimiz bir 
prova ile de başlamadan kendi ağzında bir “test sürüşü” 
yapabilmesini sağlıyoruz. Bu aynı zamanda hekimin 
de kendisine en az işlemle en iyi görüntüyü sağlaması 
açısından bir kontrol oluyor.

Peki, gülüş tasarımının içeriğinde hangi 
tedaviler var?
Aslında dediğimiz gibi kişiye özgü. Dişlerinin şeklinden 
rahatsız olan hastalarımız için bondingler, kusursuz estetik 
için lamineler, renginden rahatsız olanlar için beyazlatma 
işlemleri, konum şikayetleri için basit aligner tedavileri, diş 
etleri fazla görünenleri için pembe estetik işlemleri; kısacası 
kişiye özel sorunun, fotoğraflar aracılığıyla tespiti sağlanıp 
bunun çözümünde neler varsa... 

Ö

Günümüzde lamineler oldukça popüler. Biraz 
bahsetmeniz mümkün mü?
Lamineler dişlerde hiç aşındırılmadan veya sadece 
keskin köşeleri yuvarlatılarak yapılan porselen 
kabuklar. Yapıştırma işlemi anlamında takma tırnaklara 
benzetebilirsiniz ama kalınlık açısından kontakt lensler 
gibi 0,5 mm kalınlığını geçmeyen malzemeler. Bu 
malzemeler, istediğimiz renk ve şekilde  çalışılabiliyor. 
Gelişen teknoloji sayesinde bu cam porselenler aşırı 
güçlendirildi, kırılmıyor ve özel yapıştırıcıları sayesinde 
çıkmıyor. Klasik kaplamalarda dişin yüzde ellisi 
aşındırılırken, laminelerde bu rakam yüzde on ila yirmiyi 
geçmiyor. Hatta bazen aşındırılmadan bile üretmek 
mümkün oluyor.  

dt.mahirsudemen



Bașın arka bölgesinde dökülmemeye programlanmıș kıl kökleri veya karın 
çevresindeki yağ dokusundan alınan örneklerle kök hücre üretilebileceğini 

belirten Uzm. Dr. Kamer Koldaș, saç dökülmesinin durdurulmasına ve 
kontrol altına alınmasına yönelik olan bu uygulamayı ele alıyor...
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Kök hücre ile yapılan saç 
tedavi yönteminde, uyuyan 

saç kökleri uyarılarak saçların 
sağlıklı bir șekilde büyümesi, 

güçlenmesi ve dökülmenin 
durması sağlanabilmekte.

ök hücreler hasar gören dokuları onarmak ve 
ölen hücrelerin yerine yenilerini yapmakla 
görevlidirler. Bu sebeple kök hücre tedavisi, sağlığın 
bir çok alanında uzun yıllardır yüz güldürücü 
sonuçlarla kullanılmaktadır. Doku onarımında, cilt 
gençleştirmede, saç dökülmesinin engellenmesi ve 

kontrolünün sağlanmasında kök hücre tedavisinden destek 
alınabilmektedir.

Özel bir teknoloji ile geliştirilen kök hücreler kişinin kendi 
dokusundan elde edilir ve ihtiyaç olan uygulama alanına göre 
tedavi düzenlenir.

Saç bölgesine enjekte edilen kök hücre, saç dökülmesini 
durdururken, mevcut saçların korunmasında büyük etki 
sağlamaktadır. Erkek ve kadınlarda saç dökülmesinin farklı 
sebepleri olabilir. Erkek tipi saç dökülmesi, genetik gereği 
kelliğe kadar gidebilen bir sorunla yüzleştirebilir. Kadın 
saç dökülmesi türü daha nadir olmakla birlikte genetik 
faktörler, stresli yaşam, tiroit hormon dengesizlikleri, doğum 
kontrol hapları, doğum ve menopoz süreci, saça yapılan 
boyalar, ısıl işlemler ve kimyasal madde, olumsuz etkiler 
oluşturabilmektedir.

Saçlar; erkek veya kadın, her birey için çok önemli bir 
aksesuardır. Bu yüzden kalıcı kayıp yaşanmadan, önlem 
alınması çok önemlidir. Özellikle genç yaşta saç kaybı yaşayan 
erkek hastalar, saç ekimi yapılabilmesi için belli bir yaşı veya 
daha fazla saç dökülmesini beklemek zorunda kalıyorlar. Peki, 
bu kader değişebilir mi? Elbette değişir.

K Neden Kök Hücre?
Bu bekleme süresince yapılan kök hücre tedavisi dökülmenin 
yavaşlaması ve azaltılmasında rol oynar. Kök hücre ile yapılan 
saç tedavi yönteminde, uyuyan saç kökleri uyarılarak saçların 
sağlıklı bir şekilde büyümesi, güçlenmesi ve dökülmenin 
durması sağlanabilmekte. Ayrıca kök hücre tedavisi uygulanan 
bölgede yeni hücrelerin oluşması ve hasarlı olan dokuların 
tamirini sağlamak mümkün olabilmektedir. Kök hücre tedavisi 
tek başına uygulanabildiği gibi, saç ekimini desteklemek 
amacı ile ekim sonrası da uygulanabilmektedir. Ekim sonrası 
uygulanan kök hücre, mevcut saçların güçlenmesine yardımcı 
olurken, yeni ekim yapılan bölgenin çabuk iyileşmesini sağlar, 
yeni ekilen saç kökleri daha hızlı büyür, saçlar daha canlı, kalın 
ve sağlıklı şekilde çıkar.

Nasıl Uygulanır?
Kök hücreler; başın arka bölgesinde dökülmemeye 
programlanmış kıl kökleri veya (karın çevresindeki) yağ 
dokusundan alınan doku örneklerinin yüksek teknoloji 
gerektiren bir sistemle üretilmesiyle elde edilir. Hedeflen bölgeye 
enjekte edilir. Dokuların onarılması veya uyarılması ile iyileşme 
gerçekleşir. Kök hücre tedavisine tek seans olarak planlanmakla 
beraber gerekli hallerde belli periyotlarla uygulanabilir. Tedavinin 
etkinliği kendini dört ila altı ay sonra belirgin halde gösterir.

Özellikle kadınlarda boya, perma, fön gibi yoğun kuaför 
işlemlerine maruziyet, saçlarda yıpranma oranını artırır. Bu 
şekilde yıpranmış saçlara, dökülmeyi beklemeden destek amacı 
ile uygulanan kök hücre tedavisi, saçların kurtarılmasında, saç 
derisi dolaşım sisteminin düzelmesinde oldukça etkilidir.  
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Kök hücre ile yapılan saç 
tedavi yönteminde, uyuyan 

saç kökleri uyarılarak saçların 
sağlıklı bir șekilde büyümesi, 

güçlenmesi ve dökülmenin 
durması sağlanabilmekte.

ök hücreler hasar gören dokuları onarmak ve 
ölen hücrelerin yerine yenilerini yapmakla 
görevlidirler. Bu sebeple kök hücre tedavisi, sağlığın 
bir çok alanında uzun yıllardır yüz güldürücü 
sonuçlarla kullanılmaktadır. Doku onarımında, cilt 
gençleştirmede, saç dökülmesinin engellenmesi ve 

kontrolünün sağlanmasında kök hücre tedavisinden destek 
alınabilmektedir.

Özel bir teknoloji ile geliştirilen kök hücreler kişinin kendi 
dokusundan elde edilir ve ihtiyaç olan uygulama alanına göre 
tedavi düzenlenir.

Saç bölgesine enjekte edilen kök hücre, saç dökülmesini 
durdururken, mevcut saçların korunmasında büyük etki 
sağlamaktadır. Erkek ve kadınlarda saç dökülmesinin farklı 
sebepleri olabilir. Erkek tipi saç dökülmesi, genetik gereği 
kelliğe kadar gidebilen bir sorunla yüzleştirebilir. Kadın 
saç dökülmesi türü daha nadir olmakla birlikte genetik 
faktörler, stresli yaşam, tiroit hormon dengesizlikleri, doğum 
kontrol hapları, doğum ve menopoz süreci, saça yapılan 
boyalar, ısıl işlemler ve kimyasal madde, olumsuz etkiler 
oluşturabilmektedir.

Saçlar; erkek veya kadın, her birey için çok önemli bir 
aksesuardır. Bu yüzden kalıcı kayıp yaşanmadan, önlem 
alınması çok önemlidir. Özellikle genç yaşta saç kaybı yaşayan 
erkek hastalar, saç ekimi yapılabilmesi için belli bir yaşı veya 
daha fazla saç dökülmesini beklemek zorunda kalıyorlar. Peki, 
bu kader değişebilir mi? Elbette değişir.

K Neden Kök Hücre?
Bu bekleme süresince yapılan kök hücre tedavisi dökülmenin 
yavaşlaması ve azaltılmasında rol oynar. Kök hücre ile yapılan 
saç tedavi yönteminde, uyuyan saç kökleri uyarılarak saçların 
sağlıklı bir şekilde büyümesi, güçlenmesi ve dökülmenin 
durması sağlanabilmekte. Ayrıca kök hücre tedavisi uygulanan 
bölgede yeni hücrelerin oluşması ve hasarlı olan dokuların 
tamirini sağlamak mümkün olabilmektedir. Kök hücre tedavisi 
tek başına uygulanabildiği gibi, saç ekimini desteklemek 
amacı ile ekim sonrası da uygulanabilmektedir. Ekim sonrası 
uygulanan kök hücre, mevcut saçların güçlenmesine yardımcı 
olurken, yeni ekim yapılan bölgenin çabuk iyileşmesini sağlar, 
yeni ekilen saç kökleri daha hızlı büyür, saçlar daha canlı, kalın 
ve sağlıklı şekilde çıkar.

Nasıl Uygulanır?
Kök hücreler; başın arka bölgesinde dökülmemeye 
programlanmış kıl kökleri veya (karın çevresindeki) yağ 
dokusundan alınan doku örneklerinin yüksek teknoloji 
gerektiren bir sistemle üretilmesiyle elde edilir. Hedeflen bölgeye 
enjekte edilir. Dokuların onarılması veya uyarılması ile iyileşme 
gerçekleşir. Kök hücre tedavisine tek seans olarak planlanmakla 
beraber gerekli hallerde belli periyotlarla uygulanabilir. Tedavinin 
etkinliği kendini dört ila altı ay sonra belirgin halde gösterir.

Özellikle kadınlarda boya, perma, fön gibi yoğun kuaför 
işlemlerine maruziyet, saçlarda yıpranma oranını artırır. Bu 
şekilde yıpranmış saçlara, dökülmeyi beklemeden destek amacı 
ile uygulanan kök hücre tedavisi, saçların kurtarılmasında, saç 
derisi dolaşım sisteminin düzelmesinde oldukça etkilidir.  
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iltte görünen ve kabarıklık oluşturan damarlar, 
varisin habercisi olabilir. Varis, toplardamar 
hastalığıdır ve bu damarların görevi bacaktaki kanı 
kalbe geri götürmektir. Çok sık görülen bir hastalık 
olan varisin nedeni tam olarak bilinmemektedir. 
Hastanın aile hikâyesi, uzun süre ayakta veya 

oturarak hareketsiz çalışma, gebelik dönemleri, bazı hormonal 
değişiklikler bu hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. 

Varis hastalığında yapılacak ilk işlerden biri, bacak damarları 
için ultrason (doppler) çektirmektir. Bacak iç kısmında çok 
daha önemli kalın damarlar mevcuttur. Bunların durumunu 
mutlaka bilmek isteriz. Ultrason bize detaylı bilgi verir. İçteki 
ana damarlarda da genişleme ve fonksiyon kaybı (iç varis, venöz 
yetmezlik) varsa, hastalarımıza varis çorabı ve bazı damar 
koruyucu ilaçlar önerebiliriz. Bazı hastalarımıza da ameliyat 
gerekebilir.

Ameliyatta ciltten kabarık duran varislerin küçük kesiler ile 
temizlenmesi ve cilt altında seyreden yüzeysel uzun damarların 
iptal edilmesi işlemleri yapılır. Yüzeysel uzun damarın iptal 
edilmesi için değişik yöntemler mevcuttur. Kapalı yöntemler 
ile tedaviler son yıllarda sıklıkla yapılmaktadır. Hastalar kapalı 
yöntem sonrası aynı gün taburcu olup kısa süre sonra günlük 
hayatlarına dönebilmektedirler. Kapalı yöntem her hasta 
için uygun olmayabilir. Klasik ameliyatlar hâlâ bazı hastalar 
için kullanılmaktadır. Özellikle çok genişlemiş damara sahip 
hastalarda tercih edilir. Bu kararlar ultrason ile elde edilen 
bilgilere göre verilir. Ciltte görünen daha küçük kılcal varisler 

için ise iğne ve yakma tedavileri yapılabilir. Bu tedavilerde 
ilaçlar enjekte edilerek, görünen damarların kaybolması 
amaçlanır. İlaçlar sıvı halde veya köpük halinde uygulanabilir. 
Poliklinikte yapılan ve günlük hayatınızı etkilemeyecek 
tedavilerdir. Genelde seanslar halinde yapılır. Bütün kılcal 
varislerin yok olması her zaman olmayabilir. İşlem sonrasında 
varislerde tekrarlama veya başka bölgelerde uzun süre sonra 
yeni varislerin ortaya çıkması görülebilir. 

İyileşme Sürecinde Ne Önerilir?
Varis ameliyatı her mevsim uygulanabilen bir operasyondur. 
İğne tedavileri ve yakma tedavileri ise tercihen kış aylarında 
daha fazla yapılmaktadır. Bu süreçte hareket, oldukça 
önemlidir. Yürüyüş, hafif koşular, yüzme ve bisiklet gibi 
sporlar önerilir. Gün içerisinde bacakların yukarı kaldırılıp 
dinlendirilmesi de faydalı olur. Sıcak havaların gelmesi ile 
birlikte damarlar daha görünür hale gelebilir ve şikayetler 
artabilir. Bu gibi durumlarda soğuk masaj ve soğuk su ile duş 
almak rahatlatıcı olabilir. Sıcak kaplıca gibi uygulamalar, 
şikayetleri arttırabilir. Doktorunuz varis çorabı önerdiyse, sabah 
yataktan kalkmadan önce giyilmesi, tüm günün varis çorabı 
ile geçirilmesi ve akşam yatarken çıkarılması gerekir. Gün 
içerisinde tekrar giyilmeden önce bacaklar havaya kaldırılarak 
dinlendirilmeli ve sonrasında varis çorabı giyilmelidir. Özellikle 
uzun yolculuklar gibi hareketsiz kalacağınız durumlarda 
bacaklar sıklıkla hareket ettirilmeli, mümkünse küçük 
yürüyüşler yapılmalı ve bacaklar havaya kaldırılmalıdır. Varis 
çorabı kullanan hastaların mutlaka düzenli bir şekilde giymesi 
önerilir. 

C

Varis hastalığı hakkında merak edilenleri, 
tedavi yöntemlerini ve dikkat edilmesi 

gereken noktaları; Liv Hospital Ankara’da 
hastalarını kabul eden Kalp ve Damar 
Cerrahisi Prof. Dr. Hasan Alper Gürbüz 
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ibromiyalji nedir? 
• Vücudun, omurilik ve beyinle “konuşma” 
biçimindeki bozulma durumudur.
• Toplumda insanların yüzde iki ila dördünü 
etkiler. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık 
görülür.

• Bağışıklık sistemindeki bir bozukluk veya iltihaba dayalı bir 
hastalık değildir ancak, son araştırmalar, sinir sisteminin dahil 
olduğunu göstermektedir.
• Fibromiyalji hastasının en büyük sıkıntısı 
“anlaşılamamaktır”.
• Tanısı büyük ölçüde hasta hikâyesi ve fizikî muayene 
bulgularına dayanmaktadır. 
• Bu hastalığı tespit edecek özel bir test yoktur ancak, 
diğer hastalıkları dışlamak için laboratuvar testlerine veya 
görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.
• Kişiye özel uygun tedavi yöntemleri ile semptomlarda 
belirgin rahatlama görülebilir.

• Düzenli egzersiz ve uyku hijyeni, tedavinin en önemli 
parçasıdır.
• Manuel tedavi, fizik tedavi, nöral terapi ve proloterapi 
kliniğimizde ağrılarla hızlıca baş etmede kullandığımız başlıca 
yöntemlerdir. 

Halk arasında fibromiyalji hastalığı sıkça duyulur 
oldu. Bu hastalık hakkında biraz daha detay 
verebilir misiniz?
Fibromiyalji, vücutta yaygın ağrı ve hassasiyetin yanı sıra, 
yorgunluk ve uyku sorunlarına neden olan kronik bir 
hastalıktır. Aslında işin özü, kişinin ağrı eşiğinin belirgin 
oranda düşmesidir. Her türlü uyarana karşı vücutta aşırı 
hassasiyet olur. Hafıza ve duygu durum bozuklukları da tabloya 
eşlik edebilmektedir. Fibromiyalji en çok orta yaş kadınlarda 
görülse de erkek ve çocuklarda da karşımıza çıkabilmektedir. 
Romatizmal hastalığı olan kişilerde fibromiyaljiye yakalanma 
riski daha fazladır. Fibromiyalji hastasını belki de en çok 

F
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, fibromiyaljinin 
açıklamasını yaparak, belirtilerine ve tedavi yöntemlerine ıșık tutuyor...

Uzm. Dr. Nural Aydın 
Fibromiyalji Tedavisi

sağlık ve güzellik
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Fibromiyalji, yașam kalitesini çok 
olumsuz etkilese de bu durum herhangi 

bir felç, kanser, fiziksel șekil bozukluğu 
veya hayati bir riske neden olmaz.

sıkıntıya sokan durum, aile bireyleri veya çevre tarafından 
anlaşılamamaktır. Fibromiyaljide ağrıya karşılık gelecek bir 
doku hasarı yoktur. Tetkikler sıklıkla normal gelir. Bu da aile 
bireylerinde kafa karışıklığına, ilgisizliğe, bıkkınlığa yol açabilir. 
Oysaki her hastalıkta olduğu gibi fibromiyaljide de en önemli ilaç 
“kişi desteğidir”.

Fibromiyalji neden olur?
Fibromiyaljiye neden olan sebepler henüz tam olarak 
aydınlatılamamış olsa da hastalık gelişiminde rol oynadığı 
düşünülen bazı tetikleyici faktörler vardır. Geçirilmiş 
enfeksiyonlar (özellikle sindirim sistemi enfeksiyonları, 
grip ve zatürre gibi), duygusal ve fiziksel travmalar, stresler, 
genetik geçişler ve mükemmeliyetçi kişilik yapısı bunlara 
örnektir. Sonuçta, vücudun omurilik ve beyinle “konuşma” 
biçiminde bozulma meydana gelir. Beyin kimyasalları ve 
protein seviyeleri değişir. Kronik ağrılı olma durumu hastaların, 
gelecekte oluşabilecek hastalıklar açısından kaygı seviyesini 
arttırabilmektedir. Şunu gayet iyi biliyoruz ki fibromiyalji yaşam 
kalitesini çok olumsuz etkilese de bu durum herhangi bir felç, 
kanser, fiziksel şekil bozukluğu veya hayati bir riske neden olmaz.

Başlıca belirtiler nelerdir?
Fibromiyaljide hissedilen ağrı yaygın olabildiği gibi bölgesel 
ve gezici de olabilir. Yanma, zonklama hissi bacak ve kollarda 
yoğun bir şekilde hissedilebilir. Ayrıca yorgunluk, halsizlik, uyku 
bölünmeleri, kas ve eklemlerde -özellikle sabahları- saatler süren 
katılık hissi, kollarda, bacaklarda uyuşma veya karıncalanma, 
dokunma hassasiyeti, konsantrasyon ve hafıza ile ilgili sorunlar 
(Bu durum “beyin sisi” olarak da adlandırılmaktadır.), ağrılı adet 
durumu, şişkinlik veya kabızlık gibi sindirim sorunları, reflü, 
hassas bağırsak sendromu, migren veya gerilim tipi baş ağrısı, 
aşırı aktif mesane ve depresyon; fibromiyaljinin yaygın semptom 
yelpazesine örnektir.   

Tanısı nasıl konulur? 
Fibromiyalji tıp camiasında arafta kalmış bir konudur. Ne 
yazık ki birçok fibromiyalji hastası psikiyatri polikliniklerinde 
yıllarca yalnızca depresyona yönelik tedavi edilmektedir.  Tanıda 
en önemli husus, doktorun bu hastalığa aşina olması ve bu 
geniş semptom yelpazesinde tetkikler içinde boğulmamasıdır. 
Fiziki muayene ve hasta hikâyesi bize çok yardımcı olur. 
Muayenede vücudun belirli noktalarına basınç uygulandığında 
aşırı hassasiyet görülebilir. Fibromiyalji ile karışabilecek 
diğer hastalıkları (hipotiroidi, romatizmal hastalıklar gibi) 
dışlayabilmek amaçlı kan testleri ve/veya görüntüleme 
yöntemleri istenebilir. Polimyaljiya romatika, romatoid artrit, 
ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar fibromiyaljiden 
farklı olarak eklem ve dokuda iltihaplanmaya neden olur. 

Bu hastalığın tedavisi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Fibromiyalji tedavisinde en iyi sonuç, sıklıkla birden fazla tedavi 
yöntemi kullanılarak elde edilir. Tedavide iki konuya odaklanmak 
önemlidir: Uyku kalitesinin arttırılması ve egzersizin günlük 
rutine dahil edilmesi. Araştırmalar, en etkili tedavinin fiziksel 
egzersiz olduğunu göstermektedir ancak, unutulmamalıdır ki bu 
hastalıktan muzdarip kişiler güne enerji eksikliği ile başladıkları 
için yoğun sporlar bu kişiler için uygun değildir. Düzenli, 
tempolu, açık havada yapılan yürüyüşler, esnetme egzersizleri 
ve yoga, semptomları rahatlatır. Uyku hijyeninde; mümkünse 
çok geç saatlerde yatılmaması, her akşam yaklaşık aynı saatlerde 
yatağa gidilmesi, uykudan en az iki saat öncesinde kafein 

tüketiminin kesilmesi, teknolojik aletlerin yatak odasında 
bulundurulmaması ve ortam sıcaklığının uygun seviyeye 
getirilmesi önemlidir. Meditasyon ve bilişsel davranışçı 
terapiler, düşünce ve davranışların ağrı ve diğer semptomları 
nasıl etkilediğini anlamaya odaklanan, fibromiyaljide 
etkili terapi yöntemleridir. Klasik ağrı kesiciler ve kas 
gevşeticiler fibromiyaljide etkili olmazlar. Hastanın öne 
çıkan semptomlarından yola çıkıp uygun ilaç tedavisinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Vitamin depolarındaki 
eksiklikler giderilmeli, depresyon ön plandaysa antidepresan 
içerikli ilaçlar; aşırı hassasiyet ve ağrı ön plandaysa nöropatik 
ağrı ilaçları tercih edilebilir. Bu ilaçlar sinir hücrelerinin aşısı 
aktivitesini bloke ederek çalışır. Kliniğimizde, konusunda 
uzman fizyoterapist arkadaşlarımla beraber hastalarımızı 
değerlendirip kişiye özel tedavi içeriğine karar vermekteyiz. 
Medikal tedavinin yanı sıra manuel tedavi, fizik tedavi ve 
çeşitli enjeksiyon yöntemleri, hastalarımızın semptomlarını 
gidermede başlıca kullandığımız yöntemlerdir.  
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Kendi özel kliniğinde hastalarını tedavi eden Ortodonti Uzmanı 
Dt. Dr. Emre Çakır, koruyucu diș hekimliğini açıklayarak, hayati 

tehlike olușturabilecek diș hastalıklarına değiniyor.
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Diș köklerinde olușan 
enfeksiyonun kontrolsüz artıșına 
bağlı olarak menenjit gelișebilir.

indirim sistemi ağızdan başlar. Besinler ağız yolu ile 
alınır ve dişlerin de yardımıyla sindirime hazır hale 
getirilir. Diş hastalıkları hem kendisi ve diş çevresinde 
büyük sorunlar oluşturma hem de sistemik 
hastalıklar oluşturma ve hastalıkları şiddetlendirme 
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle ağız ve dişlerin 

sağlıklı olması ve sağlığını kaybetmemesi en önemli önceliğimiz 
olmalıdır. Diş hekimliğinde bunun karşılığı “koruyucu diş 
hekimliği”dir. Koruyucu diş hekimliğini bu çerçevede kendi 
içerisinde ikiye ayırabiliriz. 

Bunlardan ilki, bebeğin ilk süt dişini çıkartması ile başlar. 
Dişlerin sağlığını koruma, diş çürüğü ve diş eti hastalıklarını 
engelleme asıl hedeflerdir. Diş çürümesi ve erken dönem diş kaybı 
durumlarında ise süt dişinin yerinin korunması, sonraki süreçte 
oluşabilecek diş çapraşıklıklarının, ortodontik anomalilerin ve 
çene yüz asimetrilerinin oluşmasını önlemek açısından son derece 
önemlidir. 

Çocukların süt dişlerini tamamlamasıyla kazandırılmaya 
çalışılan sağlıklı beslenme ve diş fırçalama alışkanlığı ile ciddi 
oranda sorunların önüne geçilebilmektedir. Sağlıksız beslenmeye 
örnek olarak, bebeklerde biberonla uyuma alışkanlığının olması, 
emziğe şekerli besinler sürmek, aşırı şeker ve çikolata tüketimi 
verilebilir. Böyle durumlara karşı florlu vernik uygulamaları da 
yine diş minesini güçlendirmek ve çürümenin önüne geçmek 
için çocuklarda bir diğer önemli uygulamadır. Birinci büyük 
azı dişinin sürmesiyle pit ve fissürlerde bakteri tutulumunu 
engellemek için yapılacak fissür örtücü işlemleri de son derece 
etkili bir diğer uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

İkinci koruyucu uygulama ise; daha ileri yaşlarda yani daimi 
dişler sürdükten sonra altı ayda bir düzenli olarak yapılan diş 
kontrolleridir. Bu, düşünülenden daha önemlidir, çünkü erişkin 
bireylerde çürüğün ve diş eti hastalıklarının önüne geçmek 
sistemik hastalıkların da önüne geçmek demektir. 

Diş çürüklerinin, diş kökündeki enfeksiyonların ve ileri seviyedeki 
diş eti iltihaplarının (periodontitis) neden olduğu ve hayati tehlike 
yaratan hastalıklara örnekler vermek isterim: 
• Periodontitis hastalığı, bebek sahibi olamama, düşük doğum 
ağırlıklı erken doğum ve bebek kayıplarına sebep olabilmektedir. 
Bu konuda özellikle kadın doğum uzmanları birçok hastayı diş 
hekimlerine yönlendirmektedirler. 
• Diyabet yani şeker hastalığı özellikle periodontitis ile daha da 
şiddetlenir. 
• Dişlerde bulunan streptokok bakteriler hayati tehlike yaratan 
ve en çok böbrek yetmezliğinin sebebi olan akut glomerilonefrite, 
kalp tutulumu ile kalp kapakçığı iltihabına (endokardit) ve akut 
ateşli romatizmaya sebep olabilir. Yine bu bakteriler kalp krizi ve 
inme riskini arttırır.
• Diş köklerinde oluşan enfeksiyonun kontrolsüz artışına bağlı 
olarak menenjit gelişebilir. 
• Son bir örnek olarak “ludwig anjini” verebiliriz. Bu enfeksiyon, 
submental, submandibuler ve sublingual lojları aynı anda tutarak 
çok hızlı gelişir ve hayati tehlike yaratır. 
Kısacası daha ilk dişimizin çıkması ile diş ve diş eti sağlığımıza 
hayatımız boyunca önem göstermeliyiz. Ebeveynler olarak 
çocuklarımıza da bu sorumlulukları kazandırmalıyız. 

S



Güzellik sektöründeki on beș yılı așkın tecrübesiyle, marka olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen Büșra Zararsız, birçok ünlü makyaj sanatçısından 
özel eğitimler aldıktan sonra kendi ismiyle kurduğu merkezinde misafirlerini 

ağırlıyor. Gelin saç ve makyajında dikkat edilmesi gereken noktaları ve 
2023 trendlerini MAG Okurları için detaylandırıyor.

Gelin Makyajında Püf Noktalar
Büşra Zararsız 

Makeup Hair Studio

sağlık ve güzellik
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endinizden de bahsederek Büşra 
Zararsız Makeup Hair Studio’nun 
öyküsünü anlatır mısınız?
Doğal ve sade makyaj sanatçılığını şekillendiren 
yeni keşiflerin öncülüğünü üstlenerek, daha iyi bir 
konseptin standartlarını oluşturmak için gelişen 

Büşra Zararsız Makeup Hair Studio 2018 yılında kuruldu.

Güzellik sektöründeki on beş yılı aşkın tecrübemle, marka 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum. 2005 yılından 
itibaren, yurt dışı ve yurt içi birçok ünlü makyaj sanatçısından 
özel eğitimler alarak güzellik sektörüne adımımı attım. Sadelik 
her zaman tercihimdir; vurgu tek bir noktada verilmelidir. Bu 
felsefede ilerliyorum. Her geçen gün doğallığın ve sadeliğin 
güzelliğinden esinlenerek kendime kattığım tecrübe ile hizmet 
veriyorum. Doğadan ilham aldığım tonlarla renk paletimi 
şekillendiriyorum. 

Her kadının kendine özgü, cazibesine ve kişisel tarzlarına 
uygun, kişiselleştirilmiş görünümler yaratıyoruz. Makyajın bir 
ruhu olduğuna inanıyoruz. Ruhun makyaja yansıması bizim 
için kaçınılmaz bir bütündür. 

K



Büşra Zararsız Makeup Hair Studio olarak, verdiğiniz 
hizmetler neler?
Her bölümdeki farklı uzmanlarımızla kişiye özgü saç, makyaj ve kaş 
tasarlıyoruz. 
Kişilerin günlük yaşantılarından esinlenerek, farklılık ve doğallığın 
vereceği yansımalarla bireysel taleplerini değerlendirip yüz ve saç 
anatomisine uygun olarak tasarlıyoruz.

Merkez olarak verdiğiniz eğitimler var mı?
Kişiye özel eğitimler veriyorum. Saç ve makyaj tasarımı 
eğitimlerimizin yanı sıra, iletişim eğitimlerimizle de, ekibin sorun 
çözme ve kriz yönetimi gibi birçok alanda en iyi şekilde destek ve 
hizmet vermesini sağlıyorum.

Gelin saç ve makyajında 2023 trendleri neler olacak?
Günümüzde doğallık ön planda. Vintage ve retro  saç ve makyaj 
görünümünü, bu sezon çok göreceğiz. Doğanın asil tonlarını 
birleştirerek renk akışı yakalamak, gelin makyajında cool bir 
görüntü yaratıyor. Çok koyu uygulamaları sevmiyorum. Bence 
gelinlerde duru, sade ve hafif gölgelendirmelerle yapılmış, abartısız 
ama kusursuz bir görünüm yaratılmalı. Bahar gelinleri için de 
tavsiyelerim bu yönde olacaktır.

Gelin makyajında kullanılması gereken teknikler, 
dikkat edilmesi gereken noktalar neler?
Gündüz ve gece makyajı tasarladığımız gibi, gelin makyajında da 
kişinin yüzüne, doğru makyaj stilinin uygulanması önemlidir. 
Gelinliğin modeli, kişinin yüz tipi, içinde bulunulan mevsim ve 
düğün konsepti; makyaj ve saçı etkileyen unsurlardır.

sağlık ve güzellik
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Gelin makyajında cildin mat ve solgun görünmesi yerine daha 
canlı ve sağlıklı görünmesi benim tavsiyemdir. Bunun için, ince 
yapılı bir fondöten içine birkaç damla aydınlatıcı ekleyerek daha 
ışıltılı bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Allık, gelin makyajında şeftali ve pembe renklerinde, hafif 
şakaklara kadar uzanan minik bir dokunuş ile bronz tonlarda 
kullanılmalıdır. Bu şekilde yanaklar ve şakak bölgesi daha doğal 
ve sade görünecektir. Gelin makyajının benim için en önemli 
adımlarından biri, elmacık kemiklerinin üzerine sürülen ve 
şakaklara kadar hafif dağıtılan highlighter’dır. Cilt tonuna uygun 
bir highlighter seçmek çok önemlidir. Makyaj tasarlarken vurguyu 
tek bir noktada sergilemek, her zaman kurtarıcıdır. 

Gelin makyajının belirgin görünmesini sağlayan bir diğer önemli 
kısmı gözler oluşturmaktadır. Bu nedenle göz makyajında gözler 
daha belirgin hale getirilir. Ben eyeliner yerine far uygulamayı hep 
çok sevmişimdir. Bu nedenle göz makyajları net ama natürel akışlı 
olmuştur.

Dudak için; ruj seçimlerinde kişinin cilt rengini baz alarak 
hareketli renkler kullanmak vintage görünümünü yakalamamıza 
yardımcı olacaktır. 

Büşra Zararsız Makeup Hair Studio olarak; gelin hazırlığına 
başlamadan birkaç gün önce bir demo gerçekleştiriyoruz. Demoda 
kişinin yüz şekli, tercih edeceği gelinlik modeli ve seçeceği 
aksesuarın düğün konsepti ile bütününe bakıyoruz. Saç ve 
makyaj denemeleri gerçekleştirerek kişinin doğru görünümünü 
yakalamasına yardımcı oluyoruz. 



Funda Kurt Healthy Beauty & Academy kurucusu Profesyonel Güzellik Koçu 
Funda Kurt; doğal ve sağlıklı görünebilmek için güzellik tüyolarını, doğru 

teșhisle kendimize özgü güzelliğimizi keșfedebilmemizin incelikleri ile
2023 yılı güzellik ve bakım trendlerini MAG Okurlarıyla paylașıyor…

Funda Kurt
Healthy Beauty & Academy

üzellik, kadının doğal gerçekliğidir. Kadın, 
yaratılışı itibarıyla güzellik tanımının karşılığıdır 
ve her kadın nev-i şahsına münhasır bir güzellik 
taşır. Önemli olan, sahip olduğumuz güzelliğin 
farkında olmak ve bunu, inanarak hissetmektir. 
En önemli nokta burası, zira içimizde bu inanç 
olmadığı zaman ne kadar bakım yaparsak 

yapalım, ne kadar estetik işlemi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim, 
aynaya her baktığımızda hep bir eksik göreceğiz. Aslında o eksik 
asıl bütünleyen gerçektir; doğal olarak da güzel olduğumuzu fark 
etmemiz ve bunu hissetmemizdir. İşte o zaman kullandığımız 
ürünlerin, yaptırdığımız işlemlerin tümü bir anlam ifade edecek 
ve eksik her neyse, onun tamamlanma şansı olacaktır. 

G Güzellik; inanmakla ve fark etmekle başlıyor. 
Sonra atılan doğru adımlarla da inşa ediliyor…
Yüzlerce yıl öncesinden günümüze kadar olan süreçte 
güzellik anlayışı değişimler göstererek gelişmiştir. Bu 
gelişimin en önemli ayağını da hiç kuşkusuz teknoloji 
oluşturmaktadır. Fark edilen ihtiyaçlar doğrultusunda 
gelişen teknoloji, bugün ihtiyacımız olan neredeyse tüm 
tedaviyi bize sunuyor. Bununla birlikte, değişmeyen en 
önemli güzellik algısı ise; doğal ve sağlıklı güzelliktir. İşte 
bu yüzden biz de Funda Kurt Healthy Beauty olarak, doğal 
güzelliğe öncelik veriyoruz. Son yılların trendinin de doğal 
güzellik olduğunu düşünecek olursak ne kadar doğru bir 
yolda olduğumuzu da kanıtlamış oluyoruz. 

sağlık ve güzellik

FUNDA KURT

Kalıcı doğal güzellik bizi birçok meşakkatli süreçten de 
kurtarıyor. Yoğun makyaj yapmak için harcanan saatler, sonra 
temizlemek için harcanan emek ve en nihayetinde ürünlerin 
yan etkilerinden korunmak için de yine hatırı sayılır bir bakım 
serüveni uygulanıyor. 

Kalıcı ve sağlıklı güzellik için cildimize ihtiyacı 
olan önemli uygulamaları yaptığımızda kendimiz 
için doğal güzelliğin de kapılarını aralamış 
oluyoruz. 
Yaradılışımızdaki güzellik içimizden dışımıza yansıyor. Böylece 
göz alıcı güzelliğimizin kaynağı da aslında biz oluyoruz. Yeni 
nesil teknoloji ile insanın kaynağından gelen güzellik birleşince, 
ortaya kalıcı ve doğal olan güzellik çıkıyor. Nasıl mı? Örneğin; 
kolajen, insanoğlunun doğal ve sağlıklı güzellik kaynağıdır; 
belirli bir yaştan sonra vücut, üretimini azaltıyor. Azalan bu 
üretim, ihtiyaca karşılık vermemeye başlıyor. Bu noktada yeni 
nesil nano teknolojiler imdada yetişiyor ve yaşımız ilerlese 
de güzelliğimiz sekteye uğramıyor. Bu anlamda yapılan 
birçok uygulamamız var. Hatta insanın doğasında bulunan 
başka güzellik kaynaklarını da bir arada kullanarak süreci 
hızlandırıp güzelliğimizi kalıcı hale getirebiliyoruz. Böylece 
sabah uyandığımızda yüzümüze hiçbir işlem yapmadan, 
güne doğal güzel halimizle “Merhaba!” diyebiliyoruz. Bunun 
psikolojik olarak pozitif etkisini de düşünebiliyor musunuz? 
2023 yılında en çok tercih edilen güzellik uygulamaları da 
yine insanın kendi doğal kimyasından esinlenilerek üretilmiş 
teknolojiler olacak. 

Bu yıl en çok “skin minimalist” bakımları duyuyor 
ve uyguluyor olacağız. 
İsmi size yabancı gibi gelse de aslında tanımına oldukça aşina 
olduğunuzu fark edeceksiniz. “Skin minimalist” yaklaşım; 
hangi uygulama ve tedaviye ihtiyacınız olduğunu analiz etmek 
ve bu süreçte doğru, gerekli miktarda ürünle ihtiyacınızı 
karşılamanızdır. Biz Funda Kurt Healthy Beauty olarak ilk 

günden itibaren danışanlarımızla bu şekilde yol alıyoruz. 
Spesifik, nokta atışı tedavi ve uygulamalarla, danışanlarımızı 
ürüne boğmadan, gereksiz seanslarla onların cildini yormadan, 
değerli vakitlerini almadan, süreci profesyonelce yürütüyoruz. 

İçinizden gelen bütünsel güzelliği fark edin.
Daha önce de belirttiğim gibi, hedefimiz doğal güzellik olmalı. 
Bunun için de en önemli aşama cilt altını beslemektir. Biz bu 
önemli işlemleri kendi güzellik kaynağımızdan ve son teknoloji 
ürünlerden faydalanarak gerçekleştiriyoruz. PRP, Scarletex, 
mezoterapi, gençlik aşısı gibi işlemlerde içimizden gelen doğal 
güzelliği kullanıyoruz, çünkü ne kadar güçlü bir etkiye sahip 
olduğunu biliyoruz. Aynı işlemlerde süreci doğal içerikli cilt 
bakımı serumları ile de destekliyoruz. Bu sayede uyguladığımız 
bütünsel bakım; danışanlarımızın kalıcı, doğal ve sağlıklı 
güzelliğe kavuşmalarını sağlıyor.  

Profesyonel bir güzellik koçu olarak danışanlarıma 
her zaman söylerim; herkesin ayrı bir güzelliği 
vardır ve önemli olan birbirine benzemek değil, 
doğru teşhisle kendimize özgü güzelliğimizi 
keşfedebilmemiz ve onu yaşatabilmemizdir. 
Asla unutulmaması gereken bir gerçek vardır; güzellik, bütünsel 
bir kavramdır. Bu noktada danışanlarıma yol arkadaşlığı 
yaparken; doğru analizlerle kişinin psikolojik yapısından, 
fizyolojik yapısına kadar, cildinin, saçının, tırnağının, vücut 
yapısının özelliklerini göz önünde bulundurarak yol haritası 
çiziyoruz. Biz danışanlarımıza bütünsel güzelliği vadederken 
sonuç odaklı ilerliyoruz. Bu yüzden sektörümüzün en iyileri 
arasındayız. Bu noktada sektörümüz için ilham kaynağı 
olduğumuzun da farkındayız ve bunun da haklı gururunu 
yaşıyoruz. 

Şimdi filtresiz güzelliğinize merhaba demenin tam 
zamanı!
Güzelliğin doğal ışıltısıyla parlamak isteyenleri, filtrelerin 
ardına saklanmadan güzelliğini sergilemek isteyenleri, kalıcı 
ve sağlıklı güzelliğiyle fark edilmek isteyenleri bütünsel bir 
güzellik deneyimi için Funda Kurt Healthy Beauty’e bekliyoruz. 
Mutlu danışanlarımızdan biri de siz olabilirsiniz, 2023 sizin 
yılınız olsun…
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Kalıcı doğal güzellik bizi birçok meşakkatli süreçten de 
kurtarıyor. Yoğun makyaj yapmak için harcanan saatler, sonra 
temizlemek için harcanan emek ve en nihayetinde ürünlerin 
yan etkilerinden korunmak için de yine hatırı sayılır bir bakım 
serüveni uygulanıyor. 

Kalıcı ve sağlıklı güzellik için cildimize ihtiyacı 
olan önemli uygulamaları yaptığımızda kendimiz 
için doğal güzelliğin de kapılarını aralamış 
oluyoruz. 
Yaradılışımızdaki güzellik içimizden dışımıza yansıyor. Böylece 
göz alıcı güzelliğimizin kaynağı da aslında biz oluyoruz. Yeni 
nesil teknoloji ile insanın kaynağından gelen güzellik birleşince, 
ortaya kalıcı ve doğal olan güzellik çıkıyor. Nasıl mı? Örneğin; 
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güne doğal güzel halimizle “Merhaba!” diyebiliyoruz. Bunun 
psikolojik olarak pozitif etkisini de düşünebiliyor musunuz? 
2023 yılında en çok tercih edilen güzellik uygulamaları da 
yine insanın kendi doğal kimyasından esinlenilerek üretilmiş 
teknolojiler olacak. 

Bu yıl en çok “skin minimalist” bakımları duyuyor 
ve uyguluyor olacağız. 
İsmi size yabancı gibi gelse de aslında tanımına oldukça aşina 
olduğunuzu fark edeceksiniz. “Skin minimalist” yaklaşım; 
hangi uygulama ve tedaviye ihtiyacınız olduğunu analiz etmek 
ve bu süreçte doğru, gerekli miktarda ürünle ihtiyacınızı 
karşılamanızdır. Biz Funda Kurt Healthy Beauty olarak ilk 

günden itibaren danışanlarımızla bu şekilde yol alıyoruz. 
Spesifik, nokta atışı tedavi ve uygulamalarla, danışanlarımızı 
ürüne boğmadan, gereksiz seanslarla onların cildini yormadan, 
değerli vakitlerini almadan, süreci profesyonelce yürütüyoruz. 

İçinizden gelen bütünsel güzelliği fark edin.
Daha önce de belirttiğim gibi, hedefimiz doğal güzellik olmalı. 
Bunun için de en önemli aşama cilt altını beslemektir. Biz bu 
önemli işlemleri kendi güzellik kaynağımızdan ve son teknoloji 
ürünlerden faydalanarak gerçekleştiriyoruz. PRP, Scarletex, 
mezoterapi, gençlik aşısı gibi işlemlerde içimizden gelen doğal 
güzelliği kullanıyoruz, çünkü ne kadar güçlü bir etkiye sahip 
olduğunu biliyoruz. Aynı işlemlerde süreci doğal içerikli cilt 
bakımı serumları ile de destekliyoruz. Bu sayede uyguladığımız 
bütünsel bakım; danışanlarımızın kalıcı, doğal ve sağlıklı 
güzelliğe kavuşmalarını sağlıyor.  

Profesyonel bir güzellik koçu olarak danışanlarıma 
her zaman söylerim; herkesin ayrı bir güzelliği 
vardır ve önemli olan birbirine benzemek değil, 
doğru teşhisle kendimize özgü güzelliğimizi 
keşfedebilmemiz ve onu yaşatabilmemizdir. 
Asla unutulmaması gereken bir gerçek vardır; güzellik, bütünsel 
bir kavramdır. Bu noktada danışanlarıma yol arkadaşlığı 
yaparken; doğru analizlerle kişinin psikolojik yapısından, 
fizyolojik yapısına kadar, cildinin, saçının, tırnağının, vücut 
yapısının özelliklerini göz önünde bulundurarak yol haritası 
çiziyoruz. Biz danışanlarımıza bütünsel güzelliği vadederken 
sonuç odaklı ilerliyoruz. Bu yüzden sektörümüzün en iyileri 
arasındayız. Bu noktada sektörümüz için ilham kaynağı 
olduğumuzun da farkındayız ve bunun da haklı gururunu 
yaşıyoruz. 

Şimdi filtresiz güzelliğinize merhaba demenin tam 
zamanı!
Güzelliğin doğal ışıltısıyla parlamak isteyenleri, filtrelerin 
ardına saklanmadan güzelliğini sergilemek isteyenleri, kalıcı 
ve sağlıklı güzelliğiyle fark edilmek isteyenleri bütünsel bir 
güzellik deneyimi için Funda Kurt Healthy Beauty’e bekliyoruz. 
Mutlu danışanlarımızdan biri de siz olabilirsiniz, 2023 sizin 
yılınız olsun…



iğer cihazlardan farklı olan bir lazer 
cihazınız bulunuyor. Bunun farkı ve 
özellikleri neler? 
Merkezimizde kullandığımız 3D Triple 
marka lazer epilasyon cihazımız, tüm cilt 
tipleri üzerinde kusursuz sonuca ulaşacak 

sistemde donatılmıştır. Alexandrite, buz lazer ve Ndyag 
lazer olmak üzere üç sistem bir aradadır. FDA onaylı 
cihazımızın Almanya menşeli lazer barları ve üç dalga 
boyuna sahip  yüksek enerjisi sayesinde mükemmel sonuçlar 
elde edilmektedir. Geleneksel diod lazerlerden iki kat güçlü 
performansı ile seans sayısı minimuma iner. Dört mevsim 
uygulanabildiği gibi her ten rengine ve kıl tipine uygun atış 
yapması sayesinde de en ince tüylere kadar görür ve etki eder. 
Lazer ışınları deri altına girdiğinde sistem, cildinizi 
hasarlardan korumak için özel soğutma sistemi ile çok 
güvenli ve rahat bir seans olanağı sağlar. Yüz bölgesi de 
dahil olmak üzere vücudun tüm bölgelerinde rahatlıkla 
uygulanabilir. Gelişmiş TEC ve safir soğutma teknolojisi, 
epilasyon işlemi sırasında cildi uygun şekilde soğutur 
ve soğutma sıcaklığını -5 derecenin altında tutmak için 
kullanılır. Bu soğutma değerleri sayesinde cilt yanığı 
ihtimalleri ortadan kalkar. Böylece ağrısız ve konforlu bir 
işlem sunar. Cihazın güçlü etkisinin yanı sıra uygulama 
yapan uzman estetisyenin tecrübesi ve uygulama tekniği de 
başarı oranını arttırmaktadır. 

Müşterilerimize hijyenik ve konforlu bir hizmet sunabilmeye 
son derece önem verdiğimiz  Palmera Beauty’de tecrübeli 

uzman estetisyenlerimiz ile birlikte seanslarımızı titizlikle 
yürütmekte ve diğer işlemlerimizde olduğu gibi lazer 
epilasyonda da müşterilerimizin kalıcı bir şekilde memnun 
olmalarını sağlamaktayız.

Kaç seansta biter ve seans aralıkları nasıl?
Tüylerin kalıcı olarak yok edilmesi, kıl yoğunluğuna ve 
hormonlara bağlı bir süreçtir. Lazer epilasyonun süresi ve 
zaman aralığı kişinin anatomik yapısına ve işlem yapılacak 
bölgeye göre değişmekle birlikte altı ila sekiz seans arasında 
yüzde doksanlara varan başarı elde etmekteyiz. Seans 
aralıkları dört ya da beş haftadır. Seanslara düzenli gelinmesi 
ve tavsiyelerimize dikkat edilmesi, başarı oranında önemli rol 
oynamaktadır.

Bölgesel incelme cihazlarınızın işleyişi nasıl?
Müşterilerimize, diyet ve spor yaparak kurtulamadıkları 
bölgesel fazlalıklarından, yağ hücrelerinin parçalanıp 
vücuttan atılmasını sağlayan cihazlarımız sayesinde 
kalıcı bir şekilde kurtulma imkânı sağlamaktayız. Kişinin 
ihtiyacına göre belirlediğimiz protokollerimiz sayesinde 
ilk seanstan itibaren uygulanan bölgeye bağlı olarak sekiz 
ila on iki cm’ye kadar incelme gerçekleşmektedir. Bölgesel 
incelme seanslarının devam ettiği süre boyunca bol su 
tüketilmesi ve beslenmeye dikkat edilmesi halinde daha 
etkili sonuçlar elde edilmektedir. Bununla birlikte isteğe bağlı 
olarak diyetisyenimiz eşliğinde vücut kitle endeksi ölçümleri 
yapılmakta ve kişiye özel sağlıklı beslenme programı 
oluşturularak bölgesel incelme işlemleri desteklenmektedir.

D

Güzellik merkezlerinde, diğerlerinden 
farklı bir cihaz kullanarak iki kat güçlü 
performans elde ettikleri cihazlarına 
da değinen Palmera Beauty kurucu 

ortakları Merve Yașar ve Nur Turhan Ünal, 
çeșitli bölgesel incelme uygulamalarının 

detaylarına iniyor...

Palmera Beauty
Bölgesel İncelme 

Uygulamaları

sağlık ve güzellik
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Bölgesel incelme işlemlerinde kullandığınız cihazlar ve 
yöntemler hangileri?
Bölgesel incelme işlemleri içerisinde dört farklı uygulama yapılmaktadır. 
Farklı işlem özelliklerine sahip cihazlarımız ile bölgesel incelmenin yanı 
sıra sıkılaşma, toparlanma ve selülit tedavisi de sağlanmaktadır. Bölgesel 
incelme işlemlerinde yaygın olarak kullanılan radyo frekans teknolojisi 
sayesinde ve uygulanan basınçla birlikte  parçalanıp küçülerek yapısı 
bozulan yağ hücreleri ter ve idrar yoluyla vücuttan atılarak bölgesel 
incelme elde edilir. Müşterilerimizin bölgesel fazlalıklarına veda ettikleri bu 
uygulamaya heykeltıraş yöntemi de denilmektedir. 

Özellikle sıkılaşmak isteyen danışanlarımızın tercih ettiği mikro akım 
yöntemi, kas çalıştırma özelliği sayesinde vücudun sıkı ve doğal formuna 
kavuşmasını sağlamaktadır. Bağ dokuların aktivasyonunu  arttırarak, 
kolajen ve elastin üretimini hızlandırır. Böylece sıkılaşma ve incelme 
etkisinin yanı sıra daha gergin ve parlak bir görünüm elde edilir.
Bir diğer bölgesel incelme işlemimiz olan ve hemen hemen herkesin 
bildiği G5 masajı ise, selülit tedavisi ve sıkılaşmada kullanılan en eski ve 
etkili yöntemlerden biridir. G5 masajı vücudun çeşitli bölgelerine ritmik 
hareketlerle uygulanan bir masaj yöntemidir. Selülitli bölgeyi titreşimle 
iter ve sıkılaşmasını sağlar. Selülitlerin giderilmesinde oldukça etkilidir. 
Bunun yanı sıra bölgesel yağ yakımını hızlandırarak  cilde elastikiyet 
kazandırır. Ayrıca vücuttaki ödem ve toksinlerin atılmasına yardımcı olarak 
metabolizmayı hızlandırır. 

Lenf drenaj yöntemi ise; vücutta birikerek bölgesel fazlalıklara ve selülitlere 
neden olan ödem ve toksinlerin atılmasını sağlar. Radyo frekans, mikro 
akım yöntemi ve G5 masajı işlemlerinden sonra uygulanan bu işlem, lenf 
noktalarını uyararak parçalanan yağların idrar yoluyla vücuttan atılmasına 
yardımcı olur. Dolaşım sistemini düzenleyerek hücrelere daha yoğun ve 
düzenli kan akışı sağlar. Böylece metabolizmayı hızlandırır ve vücut daha 
sıkı bir hale gelir. 

Bölgesel incelmede, istenilen sonuca ulaşmak için en az kaç 
seans almak gerekir? Kesin çözüm sunuluyor mu?
Kişinin ihtiyacı doğrultusunda ve işlem yapılacak bölgeye göre seans 
sayıları değişkenlik göstermekle birlikte istenilen sonuca ulaşmak için 
en az altı seans uygulama yapılması gerekmektedir. Bol su tüketimi 
ve beslenmeye dikkat edilerek seanslara düzenli gelindiği takdirde 
kalıcı çözümler elde edilmektedir. İşlemlerin uzun vadede kalıcılığının 
sağlanabilmesi için ise müşterilerimizin ihtiyaçlarına bağlı olarak yılda bir 
ya da iki kez tekrar edilmesini tavsiye ediyoruz.

Palmera Beauty olarak, yaptığımız tüm işlemlerle müşterilerimizi 
hayal ettikleri görünüme kavuşturmak ve onların kalıcı sonuçlarla 
merkezimizden mutlu bir şekilde ayrılmalarını hedefliyoruz.   

Farklı ișlem özelliklerine sahip 
cihazlarımız ile bölgesel incelmenin yanı 

sıra sıkılașma, toparlanma ve selülit 
tedavisi de sağlanmaktadır.



Yurt içi ve yurt dıșından tüm danıșanları için kaliteli hizmet anlayıșını 
benimseyen Eda Bayazıt, kendi ismiyle kurduğu güzellik merkezinde 

uyguladıkları saç ekimi tedavisinin detaylarını aktarıyor.

Eda Bayazıt
Saç Ekiminde Merak Edilenler

sağlık ve güzellik
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Donör alandan alınan saçlar canlı 
ve dökülmüyor ise ekilen saçlar 

ömür boyu dökülmeyecektir.

imlere saç ekimi yapılır? 
Erkeklerde veya kadınlarda; çeşitli problemlerden 
kaynaklı saç dökülmesi sorunu yaşamış, alternatif 
tedaviler denenmesine rağmen açıklık devam 
etmiş, saç ekimi için engel oluşturacak herhangi bir 
hastalığı olmayan (fizyolojik veya bulaşıcı) donör 

alanda (ensenin dört parmak üstü, iki kulak arkası) yeterli 
saç folikülü bulunan, bebekler ve çok yaşlılar hariç herkese 
rahatlıkla uygulanabilir.

Saç ekimini kimler yapmalıdır? 
Saç ekim uygulamaları muhakkak ameliyathane ortamlarında 
ve doktor gözetiminde yapılmalıdır. Burada en önemli 
hususlardan biri, uygulamayı yapacak olan ekibin bilgi ve 
tecrübesidir. Deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Lokal 
anestezi altında gerçekleştirilen saç ekimlerinde açık yara 
durumu yaşanacağı için, işlem yapılan bölgenin kesinlikle steril 
olmasına dikkat edilmelidir.

Saç ekimi için yaş sınırlaması var mıdır?
Saç ekim işlemlerinde yaş sınırlaması yoktur. On dokuz ila 
altmış beş yaş arasındaki herkes yaptırabilir. Genetik faktörlere 
bağlı olarak gerçekleşen saç dökülmeleri erken yaşlarda 
başlayıp çok ileriki yaşlara kadar devam edebilir. Herhangi 
bir şekilde (yanık, yara, kaza vs.) saçlarının bir bölümünü 
kaybeden çocuk için de saç ekimi, tıbbı gereklilik olabilir. Bunun 
için uygun koşullar sağlandığında ekim yapılabilir. 

Saç ekiminde mevsim önemli mi? 
Saç ekimi için özel bir mevsim yoktur. Yılın on iki ayı kolaylıkla 
yapılabilir. Ekim için yaz mevsimini tercih eden bir danışanın 
ortalama yirmi ila otuz gün güneş, aşırı terleme ve yüzmeden 
uzak durması gerekmektedir. Kış mevsimini tercih eden 
danışanların ise on ila on beş gün süre ile bere, şapka vs. 
kullanmaması ve soğuktan korunması gerekecektir. Danışan, 
ekim planlamasını yaparken bu hususları dikkate alıp ekim için 
kendine en uygun zamanı belirlemelidir. 

Ekilen saçlar hiç dökülmez mi? 
Saç ekim işleminin iki ila dört hafta sonrasında, ekilen saçlar 
adaptasyon sürecinde dökülmeye başlar. Saç ekiminin doğal 
döngüsü olarak adlandırdığımız bu şok dökülme evresi 
ortalama doksan gün kadar devam eder. Sonrasında yeniden 
uzamaya başlayan saçlar, yüz seksen ila iki yüz kırk gün 
arasında (altı ila sekiz ay) taranacak hale gelir. Bir yıl boyunca 
saç çıkımı ve uzaması devam eder. Donör alandan alınan 
saçlar canlı ve dökülmüyor ise ekilen saçlar ömür boyu 
dökülmeyecektir.

Saç ekimi işlemi için yurt dışından gelen kişiler bu 
uygulamadan nasıl faydalanabilir?
Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen tüm 
danışanlarımız için VIP hizmet veriyoruz. Yurt dışı 
danışanlarımızın transferleri profesyonel bir şekilde yapılıyor. 
Danışan, havaalanında karşılanıyor, otele yerleştiriliyor ve 
operasyon günü otelinden alınıyor.

Saç ekimi işleminin ardından oteline geri bırakılıyor. 
Operasyonu takip eden ikinci gün, ilk yıkaması yapıldıktan 
sonra ülkesine geri dönüş işlemleri gerçekleştiriliyor.

Herkesi ücretsiz saç analizleri ve ön çizimler için bekliyorum.  

K
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ncelikle firmanız ve kendinizden 
bahsederek başlar mısınız? Firmanızın 
vizyonu nedir?
Zamanın birinde, kadınların, kişisel bakımlarına 
ne kadar zaman harcadığını düşünmüştüm. 
Kirpik ve kaş bakımı, manikür, pedikür, 

epilasyon… Bunlar kadınların kendini bakımlı ve keyifli 
hissetmesi için gerekli olan minimum kişisel bakım rutinleri. 
Her ay kaç kez kuaföre gittiğimizi, ne kadar çok vakit 
harcadığımızı düşündüm. Günlük hayatın koşuşturmacasında, 
kendimize, ailemize ve profesyonel iş yaşantımıza daha 
fazla vakit ayırmamız gerekmekte. Ben de her şeyi aynı 
anda yapabileceğiniz, her türlü ihtiyacınızı tek mekânda 
karşılayacak bir güzellik salonu tasarlamaya karar verdim. 

Hizmet kalitesi, huzurlu ve rahat ortamıyla sizleri her anlamda 
güvende ve mutlu hissettirmeliydi. Tarçın Trends & Salons 
işte böyle doğdu. Artık tek mekânda sağladığımız eş zamanlı 
hizmetlerimizle sadece tek bir yolculukla dünyayı fethetmeye 
hazırsınız!

Tarçın Trends & Salons olarak; yola sadece yüksek kaliteli 
hizmet sunmak için değil, daha fazlası için çıktık. Tarçın Trends 
& Salons, kendinize olan sevginizi arttırarak, doğal güzelliğinizi 
keşfedeceğiniz yeni bir mekân. Kısıtlamaları kenara iten, 
yaratıcı ve konforlu bir hizmet sunuyoruz. Salonumuzda kolay 
iletişim kurabilir, meditasyon için uygun ortamı yakalayabilir, 
rahatlayabilir ve kaliteli bir hizmet almanın mutluluğunu 
hissedebilirsiniz.

Ö

Güzelliğe dair birçok hizmeti eș zamanlı sağladıklarını belirten
Tarçın Trends & Salons kurucusu Alina Altuntop; ziyaretçilerine rahat 

koltuklarda film izleme seçeneği sunarken, ikramlarla da oldukça konforlu 
vakitler vadederek merkezlerinde uyguladıkları protokolleri

MAG Okurları için detaylandırıyor...

sağlık ve güzellik

Tarçın Trends & Salons
Doğal Güzelliği Keşfedin

ALİNA ALTUNTOP
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Güzellik, kozmetik ve kişisel bakım 
üzerinde faaliyet gösteren bir markasınız. 
Hizmetleriniz hakkında detaylı bilgi verir 
misiniz?
Yumuşacık, nemli el ve ayak cildi; temiz bir manikür 
ve pedikür; canlı, parlayan, kalıcı oje renkleri. Geniş, 
açık bir bakış; sağlıklı, kıvrık kirpiklerin altından, gür, 
biçimli, boyalı kaşlar; sağlıklı bir ten, kar beyazı bir 
gülümseme... Bunlar; başarılı, kendine güvenen, mutlu 
bir kadının doğal belirtileridir. Tarçın Trends & Salons’ta 
sadece susuz medikal veya kombine manikür ve pedikür 
yapıyoruz. Her işlemi aromalı, yoğun bir bakım ve masajla 
tamamlıyoruz. Değişen yoğunluklarda, ritidektomi 
olarak da bilinen doğal yüz germe ve gençleştirme 
tekniklerini uyguluyoruz. Kırışıklıklar ve ödemlere karşı 
oval düzeltme için, manuel veya aparatla yapılan masajla 
kırışıklıkları yumuşatarak, kas tonusunun ve viskoelastik 
özelliklerin oluşmasına yardımcı oluyoruz. Ojede renkleri 
sık sık değiştirmeyi sevenler için on güne kadar dayanan 
8free paleti sunuyoruz. Uzun ömürlü, parlak ve kalıcı 
özelliği olan, kaplama vernik gibi görünen Nail Pepublic 
ve LUXIO marka ojelerimiz misafirlerimiz tarafından çok 
seviliyor.

Merkezimizde hizmet alırken, oturduğunuz koltuğunuzun 
karşısındaki plazma ekrandan özel kulaklık yardımıyla 
dizi ya da filminizi izleyebiliyorsunuz. Taze demlenmiş 
çayınızı ya da badem sütlü lattenizi yudumlarken Tarçın 
tatlısını tadabiliyorsunuz.

El ve ayak bakımının önemi nedir? 
Medikal manikür; tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize uzun 
süre zarar vermeden, mükemmel manikürü elde etmenizi 
sağlayan, güzellik ve tırnak hizmeti sektöründeki en 
pratik yeniliklerden biridir. Medikal manikürünün ana 
avantajların biri emniyettir. Medikal manikür ile cilt, 
kesilmiş manikürden çok daha yavaş büyür, buharlama 
işlemi olmadığı için enfeksiyon riski yoktur ve genel olarak 
işlem sterildir. Freze yardımı ile en sorunlu alanlar bile 
işlenebilir; nazik cilalama, tırnakların soyulmasını önler; 
ağrınınız olmaz ve tırnaklar daha pürüzsüz ve sağlıklı 
hale gelir, bakımlı görünür. Pedikürünse kümülatif etkisi 
vardır. Çatlakları, çapakları, nasırları ve batık tırnakları 
unutacaksınız ve ayaklarınız uzun süre bakımlı olacak.  

Merkezinde uygulandığınız ipek kirpik ve 
kirpik lifting işlemleri hakkında bilgi verir 
misiniz?
Günümüzde kirpik endüstrisi, her zevke ve ihtiyaca 
uygun ipek kirpik seçenekleri sunabilmektedir. Biz de 
merkezimizde doğal etkiye sahip ipek kirpik prosedürünü 
doğru bir şekilde gerçekleştiriyoruz; sonuç olarak müşteri 
doğal ama daha etkileyici bir görünüme kavuşuyor. 
Bu teknikle kirpiklerinizin daha uzun, kabarık, kalın, 
doymuş ve dolgun olması sağlanıyor. Kirpik hizmetlerinde 
ana görevimiz, en doğal etkiyi korumak ve her 
misafirimizin kirpiklerini, beslenmiş ve sağlıklı tutmaktır. 
Bunun için ipek kirpik hizmetimizde sadece en kaliteli 
ipek kirpikleri ve yardımcı malzemeleri kullanıyoruz. 
Örneğin; InLei, benzeri olmayan bir İtalyan kirpik 
laminasyonu malzemeleri üreticisi. İtalya’da geliştirildi ve 
Milano Araştırma Enstitüsünde test edildi.   



erkezinizi farklı kılan nedir?
Butik olarak hizmet vermem ve en önemlisi, 
işlem ayırt etmeksizin her uygulamayı 
kendim de yapıyor olmam. Tabii ki ekibim 
de uygulamaları yapıyor fakat bu işin 
aslında bizim mesleğimiz olduğunu da asla 

unutmamak gerekiyor. 

Kadınların güzellik adına en çok yaptığı hatalar 
neler?
Senelerdir, özellikle şimdiki dönemde birçoğunun, hayran 
olduğu bir ünlüye benzeme çabaları veya arkadaşında görüp 
çok beğenerek aynısını yaptırmak istemeleri.  En büyük 
hatalardan birisi de bu maalesef, çünkü herkesin yüz şekli, 
ten rengi, yaşı, cilt tipi vb. farklılık gösterir. Diğer bir hata ise 
ekonomik sebeplerden ötürü dilediği salona gidememek ve bu 
yüzden başka yerleri denemek. Oysaki cildimiz söz konusu ise, 
iyice araştırma yapmak, bilgilenmek ve düşünmek gerekiyor. 
Olmuyor ise, uygun koşulları bekleyerek doğru yerde işlem 
yaptırmak gerekiyor. 

M
Gökçe Ișıklar; kadınların güzellik adına yaptığı hatalara da değinerek, kendi 

ismiyle kurduğu güzellik ve estetik merkezinde uyguladığı ișlemleri aktarıyor...

Gökçe Işıklar 
Güzellik Kendini İyi ve Mutlu Hissetmektir

sağlık ve güzellik

Merkezinizi kurarken hangi amacı 
benimsediniz?
Bir marka kurma hayalinde hiçbir zaman olmadım. Aslına 
bakarsanız Maliye mezunuyum; fakat zaman içerisinde 
kendinize ayırdığınız özen asıl mesleğinizin önüne geçip 
sektör değiştirmenize sebep olabiliyor, tıpkı bendeki gibi. 
Zamanla kendimi geliştirerek ikinci bir üniversite okudum. 
Yaptığınız işi öncelikle ticaret kafasına girmeden, aşkla, 
severek yaparsanız, her şey sizi zaten otomatikman üst 
seviyelere taşıyor. Bundan sonrası da eminim kendiliğinden 
gelecek. 

Merkezinizde hangi hizmetleri veriyorsunuz?
Merkezimde her cilt ve tüy tipine uygun farklı epilasyon 
cihazları mevcut. Takdir edersiniz ki vücudumuzdaki her tüy 
farklı renk veya farklı sertlikteler. Cihazlarımızı her tüy tipine 
hitap edebilmek adına kullanmaktayız. Bunun dışında kalıcı 
makyaj, ipek kirpik, sıkılaşma ve çatlak protokolleri, her türlü 
cilt işlemleri, ameliyatsız yüz ve gıdı toparlama, PHIbright 
uygulamaları mevcut.  

GÖKÇE IȘIKLAR

zell.camsanatkafe

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

Zell Cam Sanat Kafe 
Bildiğiniz butik

kafelerden çok farklı 

Sanat konsepti ile
geleneksel ve sağlıklı

lezzetler bir arada 

Cam atölyesinde yapılan
özel tasarım takılar…

Duvarlarda özel
dizayn aksesuarlar…

Mutfağımızda gelenekselle 
birleştirdiğimiz yepyeni 

lezzetler….
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Nu-Derm sisteminin ürünleri, içeriklerinde bulunan %4 hidrokinon ile 
cildinizi içten dışa dönüştürmeye yardımcı olur. Koyu lekeleri azaltarak cildin, 
yeniden genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Eğer sizin cildinizde 
de yaşlılık lekeleri, pürüzler ve hiperpigmentasyon (renk değişikliği) varsa 
veya cilt tonunuz soluk ve sarıya dönük ise; ihtiyacınız olan Obagi Nu-Derm 
sistemi...  

Obagi Nu-Derm 
Melissima’da
Üyelerine Türkiye’nin her yerinde ücretsiz cilt 
analiz hizmeti sağlayan Melissima’nın Obagi 
Nu-Derm protokolü, koyu lekeler ve melazma 
gibi hiperpigmentasyon görünümlerini 
düzeltmeye ve cilt yaşlanmasını geri 
döndürmeye yardımcı olmak için, normal ve 
kuru ciltler için özel olarak formüle edilmiş 
eksiksiz cilt bakım sistemidir. 

haber

Bir Hediyeden 
Daha Fazlası
“Bir hediyeden daha fazlası” 
sloganıyla Pandora Moments’ın yeni 
yıl koleksiyonu, doğa ve gökyüzü 
tasarımlarına yaptığı yeni dokunuşlarla 
sezonun büyüsünü yakaladı. 

Yeni yıl heyecanını yeni mücevherlerle kutlayan Pandora’nın 
Kreatif Direktörleri A. Filippo Ficarelli ve Francesco Terzo, 
markanın son koleksiyonunu “Gece, bulutlar ve sis uçup 
gittikten sonra kendini birer birer gösteren, gökyüzündeki 
yıldızların şiirsel görüntüsünden ilham aldık. Yeni yıldız 
tasarımlarımız, tüm insanlar ve dünya için olumlu dilekler 
ifade etmeye biraz zaman ayırmayı temsil ediyor.” şeklinde 
tanımladı. Pandora’nın; yeni kayan yıldız tasarımlarının yanı 
sıra, oranlar, boyutlar ve malzemelerle oynayan ve yeni yıl stiline 
yepyeni bir enerji katan mücevherlerden oluşan son koleksiyonu, 
mağazalardaki yerini aldı.  
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Gurme Pasta ve 
Çaylar Eşleşti
Ödüllü Şef Feray Aydoğdu 
tarafından hazırlanan parizyen 
pastaların, Ebru Erke’nin Türk yeşil 
çay harmanlarıyla eşleştirildiği yeni 
lezzet deneyimi, Fairmont Quasar 
Istanbul’daki özel bir davetle 
tanıtıldı. 

Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper’ın 
ev sahipliğinde Demlique by Tonka’da düzenlenen davete 
gastronomi yazarları ve yiyecek-içecek sektörünün önde gelen 
isimleri ile sanat ve moda dünyasından seçkin davetliler katıldı. 
Konuklara unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatan tatlı etkinliği, 
Neylan Yedikel’in seslendirdiği Fransızca şarkılarla devam etti. 

davet

FERAY AYDOĞDU İSMAİL POLAT

EBRU ERBERDİ MEHMET YALÇIN, HÜLYA BOTASUN

ELÇİN OFLAZ, EBRU ERKE
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Etkinlikte, Ebru 
Erke’nin özel 
yöntemlerle 
hazırladığı çay 
harmanlarının, 
Feray 
Aydoğdu’nun 
tasarım tatlılarıyla 
eșleștirildiği 
muhteșem 
lezzetler sunuldu.

WALISON FONSECA, MELİSA PINAR DERYA ÖZBALCI, NICOLAS KİPPER, BUKET OĞUZ

İSMET SAZ GÜLCAN ARSLAN MIRELA CERICA ȘİRİN SEVER



ncelikle “potage” ne demek? 
Avrupa’da yoğun kıvamlı, kalın ya da bol taneli 
çorba demek. Fransız mutfağından çıkan bir şey 
aslında. 

Peki, restoranınız neden çorba ağırlıklı?
Şöyle ki; çorba, ana öğünden önce yenen bir yemek yerine 
konmadığında, besleyici içeriği sayesinde, dengeli tüketilerek 
rahatlıkla öğünün kendisi olabilir. Potage’ın çorbalarını 
oluştururken Avrupa ve Türk yemek kültürlerinin birleşiminin 
yanı sıra buna da oldukça dikkat ettik. 

Burası dışarıdan kafe gibi görünüyor ama aslında butik bir restoran; 
hatta önünden geçen bazı insanların “çorba kafesi” bile dediğini 
duydum.

Yeni bir konsept oluşturmak gerekti, çünkü çorba potundan hazır 
çorbayı koyup servis etmiyoruz. Besin değerlerinin kaybolmaması 
için bazı bileşenler, sipariş geldiği zaman eklenerek taze pişirilip 
servis ediliyor. Müşterilerimizin bunu beklerken de bir şeyler 
içip, çalışıp, okuyup ya da sevimli sokağımızı izleyebilecekleri bir 
ortam olsun istedik. 

Konsept dediniz, tam olarak nedir Potage’ın 
konsepti?
Buradaki her şey doğal, sağlıklı, bol taneli ve yoğun aromalı. 
Evimizde yapılmış özel yemekler, bahçemizde özenle yetiştirilmiş 

Ö
Sağlıklı çorbaları ve samimi ortamıyla misafirlerini sıcacık bir ortamda ağırlayan 

Potage Moda’nın kurucu ortakları Çağıl ve Coșkun Turgut,
MAG Okurlarına konseptlerini ve vizyonlarını açıklıyor.

Sağlıklı Çorbanın Adresi

Potage Moda

röportaj

çiçekler, bitkiler gibi… Çorbalar, mantı, haşlama içli köfte, 
çaylarımız ve hatta tatlılarımız bile aynı konseptte. Üstelik 
sadece zeytinyağı ve tereyağı kullanıyoruz, rafine şeker 
kullanmıyoruz. Yani buradaki her şeyi yerken de rahatsınız; 
yedikten sonra da...   

Caferağa Mahallesi, Rușen Ağa Sokak No:1, Kadıköy/İstanbul

www.potage.com.tr  •         potage_moda
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eni şubenizde lokasyon olarak neden 
Ümitköy’ü tercih ettiniz?
2019 yılında açıldığımız günden beri ağırladığımız 
misafirlerimizin talepleri doğrultusunda ikinci 
şubemizi bu bölgede açmaya karar verdik. 
Çayyolu bölgesi Ankara’nın çok büyük bir kısmını 

kapsayan, bir o kadar da potansiyeli olan bir bölge. Ümitköy’de 
bulunduğumuz Mutluköy Sitesi ise, bizim butik ve sıcak 
tarzımızı yansıtabileceğimiz, içimize en çok sinen bölge oldu.

Yeni şubenizde mekânın iç dizaynını 
oluştururken baz aldığınız önemli noktalar 
nelerdi? Misafirlerinizi nasıl bir ambiyansa davet 
ediyorsunuz?
Tunalı şubemizde çok yoğun bir tempoyla çalıştığımız için, hem 
çalışanlarımıza hem de misafirlerimize daha iyi nasıl hizmet 
verebiliriz diye bolca gözlem yapma fırsatımız oldu. 

Yeni şubemizde ise geniş ve ferah bir oturum düzeni yaratmak 
ilk önceliğimiz oldu. Bunu yaparken de bilindik sıcak ve 
samimi Kruvasante ambiyansını daha da eğlenceli ve keyifli 
mekânlar yaratarak korumaya çalıştık.

Ürünlerinizi hazırlarken, ödün vermediğiniz 
ilkeniz nedir?
Bizim en önemli ilkemiz misafir ağırlamak. Biz müşteri değil, 
misafir ağırlamayı tercih eden bir işletmeyiz. Bu sebeple 
ürünlerimizi hazırlarken, misafirlerimize her zamanki standart 
ve kalitede ürün sunmaya çok dikkat ediyoruz.

Kruvasante’nin imza lezzeti hakkında biraz bilgi 
verir misiniz?
Birçok ürünümüz var aslında, birbirinden ayırmak çok zor, 
ama sezona özel ürettiğimiz incirli ürünümüz “Fig Cream” imza 
lezzetlerimizin başında geliyor.

Y
Kruvasante’nin Kurucu Ortakları Serdar Okumuș ve Merve Kılıçaslan, Bölge 
Müdürü Öykü Demirtepe ve Șube Müdürü Burak Uğur; müșteri değil misafir 
ağırladıklarını belirterek Ümitköy’de açtıkları yeni șubelerine dair detayları ve 

markanın sevilen lezzetlerini MAG Okurları için anlatıyor.

Yeni Şubeye Yeni Özellikler

Kruvasante

röportaj

BURAK UĞUR, MERVE KILIÇASLAN, SERDAR OKUMUȘ, ÖYKÜ DEMİRTEPE
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Yeni șubemizle beraber, ses getireceğine 
inandığımız birçok yeniliğimiz olacak. Hâlâ 

devam eden çalıșmalarımız var.

Müşteri memnuniyeti noktasında dikkat ettiğiniz hususlar 
nelerdir?
Daha önce de belirttiğimiz gibi biz misafir ağırlamayı seven bir 
işletmeyiz. Misafirlerimizi memnun etme noktasında ise, onlardan 
gelen her bir geribildirimi dikkate alarak ilerlemeye çalışıyoruz. 
Misafirlerimizin görüşleri bizim için çok değerli, onlardan gelen her 
yönlendirme bizi ve işletmemizi daha da ileri taşıyor.

Tunalı’daki şubenizde neredeyse her gün sıra oluyor, 
ürünlerinize yoğun bir ilgi var. Çokça tercih ve sipariş 
edilen ürününüz hangisi?
Tunalı bizim için çok özel bir bölge, bizim göz bebeğimiz; buradan bir 
kez daha, her gün sıra bekleyerek bizleri ziyaret eden misafirlerimize 
teşekkür etmiş olalım. Biz kruvasanlarımızın iç dolgularını hazırlarken 
tatlı ve tuzlu olarak ayırıyoruz. Tuzlulardan “Mösyö Kruva”, tatlılardan 
“Strawberry Cream & Chocolate” en çok tercih edilen ürünlerimiz.

Ümitköy şubenizin açılışıyla beraber ürün yelpazenizdeki 
ve firmanızdaki yenilikler neler olacak?
Yeni şubemizle beraber, ses getireceğine inandığımız birçok 
yeniliğimiz olacak. Hâlâ devam eden çalışmalarımız var. Bunlardan 
ilki, Ümitköy şubemizde oluşturacağımız taş fırınlı mutfağımız. 
Kruvasanın ilk yapıldığı yıllara atıfta bulunacağımız keyifli ve ilgi 
çekici ikincil bir mutfak oluşturacağız.  Gerek mutfağımızda gerekse 
organizasyonumuzda güzel sürprizlerimiz olacak diyebiliriz.  



Hava ne kadar soğuk olursa olsun, altın yaldızlar ve süslerle ıșıldayan 
caddelerin içimize ișleyen sıcaklığıyla yeni yıl ruhunu iliklerimize kadar 

hissettiren ve geleceğin ilk adımı olan yeni yılı umutla karșılamaya 
hazırlandığımız șu günlerde; yeni bașlangıçlarınız ve planlarınız için 

birçok özel içeriği sizlerle bulușturuyoruz...

yılbaşı
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Seramik tabaklar, mumlar ve 
çiçekleri sofrasından eksik 
etmeyen bașarılı İç Mimar 

Esra Kazmirci, yeni yıl masasında 
bu yıl toprak renklerini kullanıyor. 

Esra 
Kazmirci

Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? 
Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı? 
Şans ve bereketli bir yıl için, yılbaşı gecesi evimizin 
bahçesinde nar patlatırız… Nar, bereketini tüm yıla saçsın 
diyelim… Ayrıca her sene kuracağımız yeni yıl ağacına 
mutlaka yeni bir süs daha ekleriz ve süsü koyarken 
dileklerimizi dileriz.

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? 
Bu yıl için özel bir planınız var mı?
Eskiden yeni yıla girmek, o gece nereye gidileceği vs. benim 
için daha önemliydi zannedersem. Uzun zamandır dışarıda 
zaman geçirmekten ziyade ya kendi evimde ya da yakın 
arkadaşlarımızın evinde geçireceğimiz yılbaşı akşamları 

yılbaşı sofraları
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benim için daha değerli hale geldi. Bu sene de evimizin 
bahçesinde yer alan havuz evinde açık büfe bir sunumun eşlik 
edeceği, bahçede ısıtıcılar vs. ile daha rahat ve sakin bir akşam 
hayal ediyorum. Benim için, sıcacık bir ev ortamında ailemiz 
ve sevdiğimiz dostlarımızla lezzetli yemekler ve göze hitap 
eden bir masa eşliğinde 2023 senesine keyifle girmek gibisi 
yok…

2022 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz 
ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler 
kattı? 
Çok hareketli bir seneydi. Büyük oğlum yurt dışında 
üniversiteye başladı ve içimi bir hüzün kapladı… Ofisimi 
Arnavutköy Mahallesi’ne taşıdım. Ofisimizin güzel enerjisi ile 
çalışmalarımıza devam ediyoruz…

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı 
gecesinden bahsedebilir misiniz? 
Yakın arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz, yılbaşına 
rastlayan St Barths seyahatimizdi. Paris ile başlayan program, 
Guadeloupe arkasından St Martin ve yeni yıl gecesi St 
Barths adasında sonlanmıştı. Akabinde gece fırtınalı bir 
havada küçük bir yelkenli ile St. Martin’e geri dönüşümüz, 
unutamadığım yılbaşı anılarım arasında halen yerini koruyor.



Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl 
olacak? 
Yılbaşı dediğimiz zaman aklımıza yeşil ve kırmızı renkler gelir; 
ancak, bu seneki yılbaşı soframda toprak renkleri, içinde hafif 
siyahlıklar da olan ancak genel bakıldığında açık renk bir tema 
düşünüyorum… Beyaz, krem, siyah, kahverengi ve altın renkleri…

Sofranızda hangi yiyecekler yer alacak? 
Zencefilli bal kabağı çorbası, kestaneli iç pilav, portakallı ördek, 
fırında ıspanaklı makarna, nar ekşili minik kıymalı sarma,  
karamelize arpacık soğanlı enginar, labneli köz domates, çeri 
domatesli yağlı göbek salatası.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham 
alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz var 
mı? 
Koyu renk mermer yemek masam olduğu için akşamları ışığı 
yansıtmadığından mekân daha koyu gözüküyor. Doğal ham 
keten renklerinde bir örtü, üzerinde seramik tabaklar, mumlar ve 
şamdanlar, çiçekler, temaya uygun dekoratif süsler...

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır? 
Öncelikle bir teması olmalıdır. Göze olduğu kadar, midemize 
de hitap etmelidir. Masada şenlik olmalıdır. Masa örtüsünden 
tabaklara, bardaklara ve aksesuarlara kadar bir ahenk içinde 
olmalıdır. Harika bir tatlı ile de bitiş yapılmalıdır. İçinde sevgi 
dolu dokunuşlara eşlik eden özen gösterilmiş bir sofra olmalıdır. 
Temaya uygun çiçekler ve mumlar ise vazgeçilmezlerimdir.

yılbaşı sofraları
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Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da 
sıklıkla kullandığınız bir aksesuar var mı? 
Sade ve desenli seramik tabaklar, mumlar, çiçekler…

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu? 
Esra’nın Harikalar Diyarı…

Sofranızda, geçmişten veya günümüzden hangi ünlü 
isimleri ağırlamak isterdiniz? 
Atatürk, Grace Kelly, Athena Calderone, Kelly Wearstler, Frank 
Gehry… 

2023 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle 
paylaşır mısınız? 
Her yeni yıl öncesinde, yeni yılda hayatımızda yapacağımız 
değişiklikler için kararlar alıyoruz… Türkiye ve dünya için 
savaştan uzak, ekonomik açıdan daha az sıkıntı çekilecek, içinde 
gerçekliklerin yer aldığı, zorlukların bizi geliştirdiği, sağlık ve sevgi 
dolu bir yıl olsun…  

Yakın arkadașlarımızla yapmıș olduğumuz, 
yılbașına rastlayan St Barths seyahatimizi 

hiç unutamam. Paris ile bașlayan program, 
St Martin ve yeni yıl gecesi St Barths 

adasında sonlanmıștı.



Yeni yılı ailesi ve dostlarıyla 
karșılamayı sevdiğini belirten, 
Güleç Decor’un sahibesi Ece 

Güleç’in, kırmızı ve yeșil renklerini 
kullanarak dekore ettiği yılbașı 
sofrasına porselen melekler 

eșlik ediyor...

Ece 
Güleç 

Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? 
Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı? 
Yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar, taptaze 
enerjiler, geçen yıllarda yaptığımız çalışmaların karşılığı; 
yeni yıl açıkçası benim için yeni olan her şey. Aralık 
ayının gelmesiyle birlikte hepimizin içini tatlı bir heyecan 
sarıyor, süslü caddeler, ışıklı sokaklar, hediye alışverişleri 
hepimizi mutlu ediyor. Her yıl mağazamızdaki yeni yıl 
köşemizi hazırlayıp, aralık ayının son haftası dostlarımız, 
sevdiklerimizle birlikte küçük bir kutlama yaparız. Yılbaşı 
gecesini ise tüm ailemizi evimizde ağırlamak en büyük 
zevkimiz.

yılbaşı sofraları
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Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? 
Bu yıl için özel bir planınız var mı? 
Her yıl olduğu gibi; evimizde, kendi soframızda, tüm ailemizle 
birlikte eğlenerek geçirmeyi planlıyoruz. Aileyle birlikte geçirilen 
her an çok özel.

2022 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve 
aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı? 
2022, önceki yıllara göre farklı deneyimler kazanmamı 
sağlayan bir yıl oldu diyebilirim. Sağlığın her şeyden daha 
önemli olduğunu, azimli olmayı, hiçbir konuda umudumuzu 
kaybetmememiz gerektiğini öğrendim. Yepyeni dostlukların ve 
arkadaşlıkların olduğu güzel bir yıldı.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı 
gecesinden bahsedebilir misiniz? 
Kalabalık yemekleri, güzel sofraları hep çok sevmişimdir. Ailem 
ve dostlarımla birlikte geçirdiğim her yılbaşı benim için çok 
güzel. 

Yeni yılı her yıl olduğu gibi; evimizde, kendi 
soframızda, tüm ailemizle birlikte eğlenerek 

geçirmeyi planlıyoruz. Aileyle birlikte 
geçirilen her an çok özel.



Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl 
olacak? 
Bu yıl soframızda Versace ve Rosenthal yemek takımlarını 
beraber kullanmayı planladık. Versace’nin Medusa Juniper 
suplalarıyla birlikte özel bir klasik olan Rosenthal Sonssouci 
Gold serisini buluşturduk; Bugatti çatal bıçak takımı ve Rogaska 
kristalleri de eşlik etti. Ekoseli masa örtümüzle sıcak bir yılbaşı 
sofrası kurduk.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham 
alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz 
var mı? 
Geleneksel yılbaşı renkleri olan kırmızı ve yeşili kullanmayı 
seviyorum. Şık bir vazo, şamdanlar soframızın vazgeçilmezleri. 
Bu yılki yılbaşı soframıza Rosanigrum’un çiçekleri eşlik etti.

yılbaşı sofraları
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Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim 
ne olurdu? 
Yılbaşı soframıza Rosenthal’in Angels 
koleksiyonundaki porselen meleklerin eşlik etmesiyle 
bu yılbaşı soframızın adı “Angels Dream” olsun o 
zaman.

2023 yılından beklentilerinizi ve 
dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız? 
Umuyorum ki yeni yıl yepyeni enerjilerle dolu olsun. 
Beklentilerimizin ve dileklerimizin sonsuz olduğu, 
sağlığımızın hep iyi olduğu, büyük başarılara imza 
atacağımız, gülmekten kahkahalara boğulacağımız 
bir yıl olsun. 



Yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için 
özel gelenekleriniz var mı?
Yılbaşı benim için yılın en heyecanlı, en umut verici, 
dekorasyonun ön planda olduğu, ışıltının yüksek olduğu 
bir dönemi; ama bunların da ötesinde yeni yılın, biten 
senenin müzakeresinin yapıldığı, yeni yıla dair manaların, 
hedeflerin, dileklerin yüklendiği, kendi içimizde bir özeleştiri 
dönemi olduğuna inanıyorum. Yeni yıl için özel ritüellerim 
şöyle: Aralık ayının son haftası hedeflerimi, dileklerimi, 
yeni yıla dair planlarımı gözden geçirir ve bir sene öncesine 
göre hedeflerimin neresinde olduğumu değerlendiririm. 
Sevdiklerim ve dostlarım ile keyifli sofralarda buluşup 
özel konseptlerde özel sofralar hazırlamaktan keyif alırım. 

İkonik koleksiyonlarıyla zarif 
ve șık kadınların stilini yaratan 
Moda Tasarımcısı Ayșe Burcu 
Kaya, yılbașı sofrasında leopar 

deseniyle, gümüș ve altın 
renklerini kullanıyor.

yılbaşı sofraları

Ayşe Burcu 
Kaya
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Aralık ayındaki buluşmaların, yenilen yemeklerin de çok uğurlu 
ve bereketli geldiğine inanırım. Nar, bereket simgesi olarak hep 
soframda yerini alır. Yeni yıl müziklerinin, geleneksel ruhu 
yaşamamızı sağladığı için fonda hep olmasına özen gösteririm.  

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? 
Bu yıl için özel bir planınız var mı?
Yılbaşı gecelerini, eğer bir seyahat planımız yoksa; evde kurulmuş 
özenli ve güzel bir masada ailem ya da dostlarımızla geçirmeyi 
tercih ediyorum. Herkesin özenle hazırlandığı, misafirlerimin 
sevdiği bir menüden oluşan davet sofrası oluşturup tüm detaylar 
ile bizzat ilgilenmekten keyif alıyorum. Hoşlanacağımız 
müziklerden oluşan bir playlist, sıcak, samimi, güzel bir sohbet 
eşliğinde yenen keyifli bir yemek ve yeni yıl için hep beraber 
geri sayarak, dans eşliğinde girilen bir yeni yıl gibisi yok. Bu 
yıl yılbaşında, çok sevdiğimiz aile dostlarımız Dubai’den bize 
gelecekler. Hep beraber keyifli bir yılbaşı masası konseptinde bir 
araya gelerek, yeni yılı kutlamayı düşünüyoruz. 

2022 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve 
aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?
2022 yılını şahsım, ailem ve markam adına iyi değerlendirdiğimizi 
düşünüyorum. Üç yıla yaklaşan pandemi süresince üretmekten, 
daha iyisini yapmak için mücadele etmekten asla vazgeçmedim 
ve son iki yılda markamı, hazırladığım koleksiyonların öyküsünü 
daha net anlatabileceğim fashion filmler ile taçlandırarak farklı 
bir boyuta taşıdım. Hep daha iyisini yapmak için uğraşmak, 
kendimin daha iyi versiyonuna ulaşmak için olan çabam, başarı 
yolunda yol göstericim oldu. 



Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı 
gecesinden bahsedebilir misiniz?
Kalabalık sofraları ve eğlenceli geçen yılbaşlarını çok seviyorum. 
Çocukluğumuzdaki yılbaşları sanırım en güzel olandı. 
İnsanların daha iyi olduğu bir dünyada, ümit ederek, hesapsız, 
çıkarsız ve çocuk bakış açınız ile daha pembe görebildiğiniz, 
tombalaların oynandığı, hediyelerin özenle seçildiği, günlerce 
hazırlıkların yapıldığı, herkesin özenerek giyindiği kalabalık 
yılbaşları çok güzeldi. 

Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl 
olacak?
Bu yıl; yılbaşı ruhunun ihtişamını ve ışıltısına övgü niteliğinde 
leoparlı bir masa örtüsüne eşlik edecek gümüş suplalar, üzerinde 
Carnets d’Equateur tabaklarım, geyikli gümüş şamdanıma eşlik 
eden bordo ve gold mumlarım, gold balon vazolarım ve çiçekler, 
Christofle tepsi, çatal bıçak takımım, kristal kadehlerim, 
Londra’dan seneler önce aldığım geyik masa figürlerimin yer 
alacağı özel yapım uzun bir masa üstü ayna ve yılbaşı süsleri, 
masanın arkasında fonda soft pembeler, yeşillerin süslediği bir 
çam ağacı hayal ettim. Böyle bir masada, davetli listeme özel 
hazırlanmış isim kartları ve sofra konseptimi tamamlayan 
peçete ve peçeteliklerim ile, alışılmış olandan farklı bir yeni yıl 
masası düşledim. 

Sofranızda hangi yiyecekler yer alacak?
Misafirlerimin severek yiyeceğine inandığım; başlangıçlar, 
salatalar ve ara sıcakların eşlik edeceği, ana yemek olarak da 
geleneksel yılbaşı hindisi ve kestaneli pilavdan oluşan bir 
menüyü, orman meyveli pavlova, balkabaklı ve ayvalı tart ile 
taçlandırmayı düşünüyorum. 

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham 
alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz 
var mı?
Yılbaşı sofrasında da diğer davet sofralarımda da o zaman 
dilimindeki ruh halim etkili oluyor ve sıcak, samimi, bir o 
kadar da ihtişamlı görüntü elde edeceğim parçaları tercih 
ediyorum. İlham noktasında; bir seyahat, bir film, renklerin 
çarpıcı ve farklı bir biçimde yan yana gelişi, düzen içinde bir 
düzensizlik ya da aykırı gözüken renklerin birleşiminden 
doğan bir senfoni hoşuma gidiyor. Bazen karışan zıt renkler, 
farklı aksesuar ve parçaların bir araya gelişi çok hoşuma 
gidiyor ve düşündüğünüzden daha büyülü bir atmosfer 
yaratabiliyor. Mesela merdivenlerin tırabzanlarının tafta 
kumaşlar ile drapelenmesi ve çam dalları ile doğadan bir 
parçanın bu ana eşlik etmesi çarpıcı, rafine, şık bir görsel 
oluşmasını sağlıyor. 

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır?
Bana göre şık bir sofra, ev sahibesinin stilinin bir 
yansımasıdır ve ondan izler taşır. Üzerine düşünülmüş, 
konsepti olan bir masa; çarpıcı şıklıkta, ilk bakışta gönülleri 
fetheden, ev sahibesinin imzasının hissedildiği özellikte 
olmalıdır. Ayrıca misafirlerin keyif alıp yemekten zevk alacağı 
bir menüden oluşmalıdır, çünkü önce göz zevkimizi tatmin 
ederiz, daha sonra tat duyumuz devreye girer. Buradaki tat ve 
koku, hafızamızın bize yaşattığı yolculuk; bizleri çok başka 
dönemlere, çocukluk hatıralarımıza taşıyabilir. 

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da 
sıklıkla kullandığınız aksesuarlar var mı?
Çiçeklerim, mumlarım, yılbaşı temasına uygun ağaç 

yılbaşı sofraları
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süslerim, ekose dokudaki peçetelerim, dore örtülerim, taşlı 
runner’larım, melek biblolarım, simsiyah masa örtülerim vb. 
ile keyifli sofralar hazırlamak mümkün. Bunların içinden; 
çiçek, mum, yılbaşı süsleri, gümüş ve gold aksesuarlar en sık 
kullandığım tamamlayıcı aksesuarlar arasında yer alıyor. 

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne 
olurdu?
Aklıma ilk gelen kelimeler “glam” ve “grace” (ışıltı ve zarafet). 

Sofranızda, geçmişten veya günümüzden hangi 
ünlü isimleri ağırlamak isterdiniz?
Soframda bir zaman tüneli oluşturabilseydik, son iki 
koleksiyonuma da ithafen moda dünyasına damgasını 
vurmuş iki stil ikonunu, Princess Diana ve Grace Kelly’i 
ağırlamak isterdim. Onlara eşlik etmesi için de bir önceki 
yüzyıldan, zarafeti ile herkesi büyüleyen Avusturya 
İmparatoriçesi Elisabeth (Sisi)’i de ağırlayacak bir çay 
daveti organize etmek isterdim. Bu davet, üç güçlü kadının 
da birbiriyle benzer özellikleri ve güçlü taraflarına vurgu 
yapacağım bir konseptte olurdu. Günümüze dönecek olursak, 
sohbetinden çok keyif aldığım Aslı Şafak’ı ağırlamak isterdim. 
Onun çok sevdiği desenli porselenlerim ile ona yakışır, zarif 
bir masa hazırlardım. Bol sohbet ve sıcacık gülümsemesi ile 
harika bir gün bize eşlik ederdi.  

2023 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi 
bizimle paylaşır mısınız?
2023 yılından beklentim; daha çok güzel haber duyacağımız, 
sağlıklı olacağımız, insanların birbirlerinin başarılarını takdir 
edeceği, herkesin çok çalıştığı, kalkınan, refah bir toplumsal 
dokuya yükselebildiğimiz, daha temiz, daha gelişmiş, eğitim 
ve refah seviyesinin yükseldiği bir toplumda yaşamak 
ve yarının büyükleri çocuklarımızı, böyle bir ortamda 
büyütebilmek. 



Pandora’dan 
Yılbaşı 
Koleksiyonu
“Bir hediyeden fazlası”nı sunan 
Pandora, yeni koleksiyonunu 
İstanbul’da ünlü isimlerin katıldığı 
özel bir lansmanla tanıttı.

Yeni yıl heyecanını sevgi ve bağ temalı yeni mücevherleriyle 
kutlayan Pandora’nın lansman daveti konuklar tarafından 
büyük ilgi gördü. Organizasyona katılan internet ve cemiyet 
hayatının ünlü isimleri, davette yılbaşı koleksiyonunun özel 
parçalarını incelerken ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. 

davet

DEREV CLARA KÖSEDAĞ - AYLİN KÖSEDAĞ

DİLA TARKAN DOĞRUER
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DEREV CLARA KÖSEDAĞ - AYLİN KÖSEDAĞ

DİLA TARKAN DOĞRUER

Ünlü isimlerin 
katılımıyla 
gerçekleșen davette 
misafirler, yılbașı 
koleksiyonunun en 
özel mücevherlerini 
inceledi.

MEHTAP ALGÜL

CAROLIN ALMOZLINO

ECEM OLTULU

NAROD ÇETİNKAYA

RÜYA BÜYÜKTETİK



ncelikle kendinizden yola çıkarak 
firmanızdan bahseder misiniz?
Modaya çocukluğundan beri ilgi duyan; 
kıyafet sevgisinden artık bu işi yapmaya 
karar veren biriyim. Bu duyguya ilgiden öte 
bir tutku diyebilirim, markamızın adı da bu 

yüzden tek aşk anlamına gelen “MonoLove” oldu. Yıllarca 
hukuk alanında çalıştıktan sonra kurumsal hayatı bırakıp 

hayalim olan markamı kadınlarla buluşturmak istedim. 
Hukuk alanında çalışırken işimden arta kalan zamanlarda 
marka yönetimi, styling gibi alanlarda kendimi donatmak 
için çeşitli sertifika ve eğitimler aldım. Daha sonrasında 
modaya olan tutkumla moda bilgimi iyi bir seviyeye getirdim 
ve markamı bu şekilde çıkarmaya karar verdim. Ayrıca 
markamız, kadınların iş hayatında aktif olmasını destekliyor 
ve bu yüzden ekibimizin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. 

Ö

Modaya çocukluğundan beri ilgi duyan, MonoLove butiğinin kurucusu 
Merve Aksu, marka kimliğini olușturan tasarımlarını, kișiyi özel hissettirirken 

șıklık ve sofistike bir görünüm veren parçalarının tasarım așamalarını ve 
güncel sezon trendlerini MAG Okurlarıyla paylașıyor…

Sofi stike ve Zamansız Tasarımlar
MonoLove

röportaj

MERVE AKSU

Tasarımlarımızda sosyal iș kadınını 
yansıtan parçaların yanı sıra, girdiğiniz 

ortamda ıșıltınızla dikkat çekeceğiniz 
gece kıyafetlerine de yer verildi.  

Güçlü kadınların güçlü toplumlar yaratacağı inancıyla, 
evlerine katkı sağlamaya çalışan kadınlarımıza da destek 
oluyoruz.

Ürünleriniz hangi kesime hitap ediyor?
Ürünlerimizde sosyal iş kadınını yansıtan parçaların yanı 
sıra, girdiğiniz ortamda ışıltınızla dikkat çekeceğiniz gece 
kıyafetlerine de yer verildi.  Bu sebeple hem iş hayatında 
kullanılabilecek bir ceket hem de bir davette en çekici 
kadın olmanızı sağlayacak detaylar, genç ve orta yaş arası 
tüm kadınların tercih edebileceği formları markamızda 
bulundurmamıza olanak sağladı.
 
Güncel moda trendleri ve yeni sezonda öne 
çıkacak renkler hangileri?
Güncel trendlerde mega fırfır detayları, ceket takımları, 
taşlı veya tüylü aksesuarlarla zenginleştirilen ürünleri ve 
kış sezonu dolayısıyla parlak kadife kumaşları görmekteyiz. 
Ayrıca platform ayakkabıları da unutmamak gerekir. Bu 
sezon özellikle mücevher tonları, çarpıcı pembe renkleri, 
canlı egzotik yeşilleri ve benim de çok sevdiğim “very peri” 
diye adlandırdığımız mor tonlarını görmekteyiz.
 
Ürün yelpazenizde neler yer alıyor?
Şıklığın güne yayıldığı tasarım ürünlerden oluşan 
bir marka kimliğimiz var. İsterseniz ürünleri ayrı ayrı 
alabilir, isterseniz de özel bir gece için tek bir kıyafetle 
şık olabilirsiniz. Ürünlerin tamamı benim tasarımım ve 
giyemeyeceğim hiçbir şeye tasarımlarımda yer vermiyorum. 
Ürün yelpazemizde ceket takımlar, tüylü kıyafetler, şık crop 
toplar ve cesur çizgiler taşıyan gece elbiseleri yer alıyor.

Tasarımlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz?
Tasarımlarımı oluştururken öncelikle giyen kişiye özel 
hissettirmesine dikkat ediyorum. Hem tek kıyafetle gün 
boyu devam edilebilecek hem de çekici şıklığından ödün 
vermeyecek tasarımlar olmasına dikkat ediyorum. Benim 
için kalıbı, kumaşı ve dikim kalitesiyle ürünlerin uzun 
soluklu kullanılabilmesi de önem arz ediyor. Sofistike, 
ışıltılı, zamansız ama trendleri de içinde barındıran bir 
tarzım var.
 
Müşterileriniz ürünlerinize nasıl ulaşıyor?
Ürünlerimize internet sitemiz www.monoloves.com ve 
Instagram sayfamız “monolovetr” adresinden, ayrıca çeşitli 
özel etkinliklerden erişim sağlayabiliyorlar.  
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Festival 
Geliriyle 
Eğitime 
Destek
Sonbahar Alışveriş ve Tasarım 
Festivali; Hülya Akman ve 
İlay Güven ev sahipliğinde, 
Ankara’nın seçkin alışveriş 
merkezi Kentpark’ta 
gerçekleştirildi. 

Katılımcıların gün boyu alışveriş yaptığı davette, elde 
edilen gelirin bir kısmıyla burslu çocuklara eğitim 
desteği sağlandı. Çok sayıda davetlinin katıldığı 
organizasyon, radyo programcısı Serkan Kızılbayır’ın 
canlı yayını ile oldukça renkli geçti. 

davet

AYDAN ÖZDOĞANSERKAN KIZILBAYIR

ECE GÜLEÇ IRMAK BALCI

HÜLYA AKMAN İLAY GÜVEN





ncelikle kendinizden de biraz 
bahsederek TOGO’nun geçmişine ve 
öyküsüne değinir misiniz?
1984 yılında Iğdır’da, on bir kardeşin sekizincisi 
olarak dünyaya geldim. 2008 yılında Atılım 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 

mezun oldum. Okul hayatım boyunca, üniversite eğitiminin 
dışında öğrenmeye ve bunu pratiğe dökmeye özen gösterdim. 
Ayakkabıcılık sektöründe önemli bir konuma sahip olan 
Akkuş Ailesi 1986 yılında Iğdır’dan Ankara’ya göç etti. 
Dedemden başlayan ayakkabıcılık serüvenine üç toptan 
mağaza ve iki üretim tesisi ile devam etmekte. 

Bilindiği üzere TOGO, 1937 yılında Togo Acemyan tarafından 
İstanbul’un Beyoğlu semtinde butik bir mağaza ile serüvenine 
başlanmıştır. 90’ların en popüler ayakkabı markası haline, 
ikinci sahibi Kuşgöz Ailesi sayesinde gelmiştir. 2017 yılında 
markanın tüm haklarını satın alarak büyümeye ve geliştirmeye 
devam ettik. On sekiz mağazamız ve üretim tesislerimizle 
hizmet vermekteyiz.

TOGO’nun tasarım çizgisi ve politikası hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
TOGO klasik giyimin vazgeçilmez bir markasıdır. Aynı 
zamanda da rahatlık ve konfor, tasarımlarımızın en önemli 

Ö

Butik bir mağaza olarak serüvenine bașlayan TOGO, Akkuș Ailesince 
satın alınmasından sonra popüler zamanlarını yașamaya bașladı. 
Markanın genç ve bașarılı yöneticisi Ahmet Akkuș, bir ayakkabıya 

nasıl bakılması gerektiğine değinerek TOGO’nun politikasından, ürün 
çeșitliliğinden ve değerlerinden bahsetti...

Ayağınızdaki Rahatlık

TOGO

röportaj

AHMET AKKUȘ

Dünya modasına ve modanın hızlı 
değișimine adapte olarak ülkemize 

hizmet veriyoruz.  Yatırımlarımızın %20
’sini tasarıma ayırıyoruz. Özellikle İtalya, 

İspanya ve Fransa ile tasarımsal anlamda 
iș birliklerimiz oluyor.

ana bileşenleridir. Bunun yanı sıra dünya modasına ve modanın 
hızlı değişimine adapte olarak ülkemize hizmet veriyoruz.  
Yatırımlarımızın %20’sini tasarıma ayırıyoruz. Bu nedenle de 
tasarım ağımız oldukça güçlü bir yapıya sahip. Özellikle İtalya, 
İspanya ve Fransa ile tasarımsal anlamda iş birliklerimiz oluyor. 

Üretimlerinizde teknolojiyi kullanıyorsunuz 
ancak, el yapımı ürünleriniz de var. Bunlardan 
biraz bahseder misiniz? Neden el işçiliğini 
kullanıyorsunuz?
Teknolojiyi daha çok ölçüm, yönetim, iletişim ve değerlemelerde 
kullanmaktayız. Aslında üretim kısmında geleneksel üretimden 
vazgeçmiyoruz. Aynı zamanda geleneksel çizgimizden 
çıkmayarak ayak sağlığı, konfora ve ürün kullanım ömrüne 
de değer katıyoruz.  Geleneksel üretimin en önemli unsuru 
kaliteyi korumaktır. Kalite bugünlerde az rastlanan bir olgu. Bu 
üretim tekniğinden ve kaliteden ödün vermemek bizim için çok 
önemli, şirketimizin en önemli politikasıdır.

TOGO’nun başarısındaki önemli etkenler neler?
Markayı satın aldıktan sonra oluşturduğumuz yönetim 
kadromuz çok genç, dinamik ve alanlarında profesyoneller. 
Başarımızdaki en büyük etken yönetim, gençlere yatırım 
yapmamızdır. Aynı zamanda çeşitli üniversiteler ile iş 
birliklerimiz bulunuyor. Genç 
yetenek programlarında yer alıyoruz. Başarılarımızın sırrı ise 
insana ve insani değerlere, inanarak önem vermek.

TOGO’nun dayanıklılığının sırrı nedir? Bir 
ayakkabının bakımı nasıl olmalı?
TOGO’nun en büyük sırrı ürünleri tasarlarken stampa ve 
maçada (model çıkarma ve kalıp) kullandığı ölçülerdir. 
Ülkelerin ayak yapısına uygun analizler ve araştırmaların 
sonucunda üretim yapmaktayız. Yılların vermiş olduğu tecrübe, 
almış olduğumuz geribildirimler tasarımlarımızı belirlerken göz 
ardı edilmeksizin dikkate alınan etkenlerdir. 

Ayakkabının dayanıklılığı kullanım sıklığına göre değişir. 
Uzun süreli ayakkabıyı kullanmak isterseniz, gün aşırı giymeli 
ve kaliteli bakım ürünlerinden kullanmalısınız. Derinin 
yumuşaklığı ve tabanın esnekliği ise ayakkabı ömrünün 
uzunluğu konusunda ipucu vermektedir. Ayakkabı satın 
alırken mutlaka dikkat etmemiz gereken unsurlar vardır. 
En önemli unsur markasının TOGO olması.  Ayakkabının 
mutlaka gerçek deri olması gerekir. Gerçek deri nefes alır, bu 
da ömrünü uzatır. Özelikle topuklu ayakkabı tercihlerinde 
ayakkabının iç kısmında mutlak suretle konforu sağlayacak bir 
malzeme olmalıdır. Daha birçok neden sayabiliriz. Tavsiyem, 
iyi markalardan ve ayakkabının çiftini de deneyerek ürün satın 
alınmasıdır.

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor?
Daha çok ayakkabıcı olarak bilinmemize rağmen aslında 
mağazalarımızda  çanta, deri mont, kemer, cüzdan, valiz, 
parfüm de bulabilirsiniz. Ayakkabı ve saraciyede deri dışında 
hiçbir malzeme kullanmamaya özen göstermekteyiz. 
Tasarımın içeriğinde olan deri dışındaki malzemelerin ise 
kalite standartlarına uygun şekilde seçimini yapmaktayız.  
Klasik çizgimizin yanında spor ve casual modellere de ağırlık 
vermekteyiz. Son yıllarda ürün gruplarımızda gençleştirme 
çalışmaları yapılmış olup, günlük giyime uygun ve daha 
genç bir kitleye hizmet vermekteyiz. Ayakkabıda vazgeçilmez 

modellerimiz olan derby, oxford, rok, loafer, brouge tarzı 
ürünlerin yanı sıra daha genç kesim için chealse, spor 
ayakkabılar ve  ugly sneaker modelleri de üretmekteyiz. 

Yeni şubeler veya yurt dışı iş birlikleriniz olacak 
mı? Gelecek planlarınızdan söz eder misiniz?
Mevcutta Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde on sekiz 
mağazamız bulunmaktadır. Önümüzdeki yılda otuz 
mağazayı hedeflemekteyiz. Doğru altyapı ve zeminimiz 
hazır olduğu için hızlı adımlarla yeni mağaza açılışlarımız 
gerçekleşmektedir. Türkiye’de franchise ağırlıklı bir sistem 
ile çalışmaktayız. Üretim odaklı bir firma olmamız sebebiyle 
yurt dışı ihracatlarımız da oldukça fazla; ancak, yurt dışında 
mağazalaşmak için önümüzdeki yıl Milano, Londra, Paris ve 
Prag’da dört mağaza açarak atılımlarımızı gerçekleştirmek 
istiyoruz. Gelecek planlarımız arasında, en heyecanlı projemiz 
kuşkusuz TOGO Akademi projesidir. Ankara’da yeni bir üretim 
ve yönetim tesisi kurarak burada uzun zamandır planladığımız 
ve tasarladığımız TOGO Akademi projemizi hayata geçirmeyi 
istiyoruz.  Bu akademi,  tasarım ve bilgi teknolojileri konseptinde 
olacak. 

Yeni yılda gençlere yönelik tavsiyeleriniz var mı?
Ülkemizde politika, din ve futbol holiganlığından uzaklaşırsak, 
özellikle bilgi teknolojilerine, insani değerlere, tahammüle, 
mütevazılığa önem verirsek inanın ki gelecek çok daha parlak 
olacaktır. Ülkemizden yurt dışına gitmek yerine, burada daha 
çok öğrenip, daha çok çalışıp daha çok geliştirmeliyiz. Bu vatan 
hepimizin, renkleriyle çok daha güzel…  

AHMET AKKUȘ, YAȘAR AKKUȘ

togo1937www.togo.com.tr
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Ülkemizde politika, din ve futbol holiganlığından uzaklaşırsak, 
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AHMET AKKUȘ, YAȘAR AKKUȘ
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Sizler için derlediğimiz yılbașı 
hediye önerileriyle yeni yıl 

heyecanını arttırın!

Yeni Yıl 
Yaklaşıyor

YARGICI
Yılbaşı Hediye Paketi 899  

yılbaşı alışveriş

BEYMEN-DOLCE&GABBANA
Çanta 26.950  
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Bluz

BEYMEN-PRADA
Siyah Atkı 13.250  
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Çocuk Puzzle 569  

SEVIL-DIOR
Parfüm 3.109  
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GULECDECOR-VITELLI
Kupa 315  

VAKKORAMA-HYPERICE
Masaj Topu 2.900  

JUMBO-ARIETE
Patlamış Mısır Makinesi 1.820  

BEYMEN
Çocuk Puzzle 289  

BEYMEN
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haber

MİRKAN AYDIN

Avrupa’nın 
Yıldızı 
Nesibe Aydın
Ülkemizi Avrupa Kadınlar 
Basketbol Ligi Euro Cup Woman’da 
başarıyla temsil eden ve son 
dönemde yükselen grafikleriyle 
dikkatleri üzerine çeken Nesibe 
Aydın Kadın Basketbol Takımı’nın 
başarısını, Kulüp Başkanı Mirkan 
Aydın ile konuştuk.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden tek 
okul takımı olduklarının altını çizen Mirkan Aydın, “Nesibe 
Aydın Kadın Basketbol Takımı olarak elde ettiğimiz başarıları 
Avrupa kupalarında taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi. 
Başarının temelinde genç sporculara şans vermelerinin ve alt 
yapı yatırımlarının önemli olan rol oynadığını söyleyen Aydın, 
her sezon, hedeflerini bir adım öteye taşıdıklarını ve bir sonraki 
hedeflerinin ise Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirtti.  
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Başarının Arkasındaki Güç 
Liv Hospital Ankara

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı ile Liv Hospital Ankara arasında 
ikinci kez imzalanan “sağlık sponsorluğu” töreninde Liv Hospital Ankara 

Hastanesi Genel Müdürü Nazlıhan Alkan ile bir araya geldik. 

Törende duygularını da dile getiren Alkan, “Nesibe Aydın 
Okulları ile özellikle çocuk ve kadın sağlığı konusunda uzun 
yıllardır yürüttüğümüz başarılı iş birlikteliğini bir adım 
öteye taşıdık ve süper ligin tek okul takımı olan Nesibe Aydın 
Kadın Basketbol Takımı’nın sağlık sponsorluğunu üstlendik. 
‘Başarının arkasındaki güç Liv Hospital’ sloganıyla iki yıldır 

destek verdiğimiz Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımımızla, 
hem Avrupa hem de Türkiye liginde büyük başarılara imza 
atmaya devam edeceğiz. Liv Hospital Ankara olarak, özellikle 
çocuk ve kadınlarımızın ön planda olduğu projelere ve Türk 
sporuna verdiğimiz destek artarak devam edecek.” şeklinde 
konuştu.  

MİRKAN AYDIN, NAZLIHAN ALKAN



Çocuklar 
Halloween 
Partisinde 
Buluştu
Çocuklar ve veliler, eğlenceli bir 
Halloween (Cadılar Bayramı) 
partisinde bir araya gelerek 
animatörler ve çeşitli yarışmalarla 
oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Broadway çocuk müzikallerini Türkçeye çevirerek 
çocuklarla sahneye koyan Bizzz Sahne ortakları Didem 
Baylan, Zeynep İncesu, Maviş Ersü ve Alara Baylan’ın ev 
sahipliğindeki Halloween partisi büyük ilgi gördü. Dört 
yıldır büyük organizasyonlarla gerçekleşen etkinliğe, 
çocukların ve velilerin birbirinden farklı kostümleri renk 
kattı. Süslemelerin yurt dışından getirildiği, velilerin 
Halloween temalı yemekleri ile katkı sağladığı partide 
çocukların neşesi görülmeye değerdi. 

davet

CAN-SEDA-NAZ ȘENGEZER

MİLA BOYSANOĞLU-ASYA,LAL CENGİZ MAVİȘ ERSÜ

DİDEM BAYLANALARA BAYLAN

SEZGİ ERYÜRÜK
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FEYZA KOZA DEBİ ÖNAL GAMZE-KARAN ÖZ ȘEYMA CANTEKİN

Çeșitli kostümler 
giyerek 
Halloween 
partisinde bir 
araya gelen 
çocuklar; 
yarıșmalar ve 
animatörlerin 
etkinlikleriyle çok 
keyifl i bir gün 
geçirdi.

ZEYNEP İNCESUBERİL MURATOĞLUHASAN-SELİN-EMİR DEVELİOĞLUİREM ULUSOY



BERİL ÇAVUȘOĞLU

Keyifli
Kutlama
MAG Medya Yayın Yönetmeni
Beril Çavuşoğlu, yeni yaşını 
dostlarıyla beraber keyifli bir 
yemekte kutladı.

Kuzu Effect AVM’de yer alan Quick China’da gerçekleşen 
doğum gününe yaklaşık yüz kişi katıldı. Uzun zamandır bir 
araya gelemeyen arkadaşları da buluşturan davette Beril Hanım, 
“Ben coşkulu, herkesin bir arada olduğu, büyük kutlamaları her 
zaman çok seviyorum.” diyerek teşekkür etti. 

davet

NURTEN GÜRDOĞAN, FEYZA KARAVELİOĞLU, SERPİL TÜFEKÇİ, ASLIHAN BARIȘ, AFİTAP AKINCI, FERAY ȘAHİNGÖZ,
NESLİHAN AKTEPE, ARZU KOLOĞLU, SİBEL KOȘAR, BERİL ÇAVUȘOĞLU, ALEV TUNA, NEVRA APALAK KESKİN,
BİLLUR ÜNAL, GÜLPERİ ÖZEL, BANU YAĞMURLU, DİLȘEN KARA, GÜLİN TURGUT, ZEYNEP KÖKSAL YAYKIRAN

BELİZ BÜYÜKHANLI

ELİF ULUSOY, FERİDE ȘAHİN, SEDA ÇAVUȘOĞLU, BERİL ÇAVUȘOĞLU, 
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ECE SALICI

Dostlarıyla beraber
bol bol fotoğraf çektiren 
Beril Çavușoğlu, 
giydiği Happy to Wear 
elbisesiyle de güne 
renk kattı. 

REZAN YAĞIZ, BERİL ÇAVUȘOĞLU, 
ESRA YILDIRIM

YEȘİM TANDOĞAN, TUĞÇE İNAL, SİBEL ÖZDOĞAN, AYLİN ÖZAL,
BERİL ÇAVUȘOĞLU, ELA GÜRBÜZ, EBRU DEMİRYÜREK, SEVİLAY HELVACIOĞLU

ESRA DÖNERTAȘ, SEDA PİȘKİN EZER, BERİL ÇAVUȘOĞLU, 
FERAY ȘAHİNGÖZ, HATİCE CANGÜL

BENGÜ ÖZDEMİR
ASLI FIRAT
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RUIA’nın kurucusu, moda yazarı Rüya Büyüktetik; 2023’ü evinde,
șık bir sofra eșliğinde ailesiyle kutluyor...
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ılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede 
kutlamayı seviyorsunuz?
Genellikle her özel günde olduğu gibi en çok 
ailemle evde kutlama yapmayı seviyorum. 
Özellikle yılbaşı akşamı bizi bir araya getirecek şık 
bir sofra hazırlamak en büyük keyfim. 

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı 
kutlamanız hangisiydi?
Her yılbaşının ayrı bir keyfi ve anısı oluyor doğrusu.
 
Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve 
kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?
Bu sene de yine bizim evde şık bir sofra başında ailemizle bir 
arada olmayı planlıyoruz. Erken saatlerde bizde buluşup 2023’e 
geri sayımı hep beraber yapacağız. 
 
Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?
Normalde çok sık tercih etmediğim kırmızı ruju, yılbaşı 
gecesine çok yakıştırıyorum. Parlak bir ten makyajı ve bolca 
maskara benim için yeterli olacaktır.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin 
düşünüyorsunuz?
Yılbaşı gecesinin ruhuna payetleri ve ışıltıları çok 
yakıştırıyorum. Henüz karar vermesem de rahat ama ışıl ışıl 
olacağım bir kombin yapmayı düşünüyorum. 
 
Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir 
ritüeliniz var mı?
Evimizi aralık başında süslemeye başlıyorum. Genelde tüm ay 
boyunca evde mumlar yanıyor. Yılbaşı ışıklarını hem eve hem 
şehre çok yakıştırıyorum. 
 
2023’e dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz? 
Mutluluk, sağlık, sevgi ve bolluk dolu, güzel anılar 
biriktireceğimiz bir yıl olmasını tüm kalbimle temenni 
ediyorum. 

Y
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Normalde çok sık tercih etmediğim 
kırmızı ruju, yılbașı gecesine çok 

yakıștırıyorum. Parlak bir ten 
makyajı ve bolca maskara benim 

için yeterli olacaktır.



Maritsa markasıyla özgün kadınlar için farklı bir alıșveriș deneyimi sunan 
Meriç Küçük; yılbașını, yeni açtıkları Alfie’de kutlamayı planlıyor.

Meric Kucuk
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Yılbașında nerede olduğum çok 
önemli değil ama büyük sofralarda, 

sevdiklerimle kutlamayı çok seviyorum.

ALFIE THE CLUB

ılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede 
kutlamayı seviyorsunuz?
Nerede olduğu çok önemli değil ama büyük sofralarda, 
sevdiklerimle kutlamayı çok seviyorum. Neşeli, lezzetli, 
yılın en uzun sohbetli sofrası olsun istiyorum. 

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı 
kutlamanız hangisiydi?
Birkaç sene önce Lidingö’de arkadaşlarımızla bir dağ evinde 
kutlamıştık yeni yılı. Saatlerce yemek yapmıştık, saatlerce yemiştik, 
karda göl kenarına yürüyüp havai fişekleri izlemiştik. Filmlerdeki 
gibiydi. 

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle 
kutlamayı düşünüyorsunuz?
Bu sene bir aksilik olmazsa yeni açtığımız restaurantımız Alfie’de 
gireriz diye düşünüyorum yeni yıla. Kendi evimiz gibi, dostlarımız 
ve misafirlerimizle daha önce hiç yaşamadığım bir kutlamaya ev 
sahipliği yapacağım gibi görünüyor.

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?
Mutlaka ışıltı kullanırım yılbaşı makyajımda. Işıltılı gözler, sağlıklı 
bir cilt favorim. Kıyafet tercihime göre kırmızı bir ruj ya da sadece 
parıldayan pembe görünümlü bir dudak parlatıcısıyla bitişi yaparım.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin 
düşünüyorsunuz?
Bazen rahat giyinmeyi sevsem de bu sene özel bir parça giymek 
isterim. Hem içinde kendimi rahat hissedeceğim, özgürce dans 
edebileceğim, hem de herhangi bir cumartesi gününden farklı ve özel 
hissedeceğim bir elbise olmalı. 

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir 
ritüeliniz var mı?
Geçtiğimiz yıla, bugün yanımızda olanlara, her şeye rağmen yaşamı 
bir kutlamaya çevirebilecek gücümüze şükretmeyi ihmal etmem. 
Bunu nasıl yaptığımsa, olduğum yere ve güne göre değişiyor; bazen 
mum yakmak, bazen yazmak, bazen bir takıyla üzerimde bir anıyı 
taşımak, aslında o yıla ait bu duygumu anlatan bir sembol ile 
kendimce bir ritüelim var diyebilirim. 

2023’e dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?
Hayatı güzel kılmak, güzel görmek elimizde, zihnimizde, kalbimizde. 
Herkese bu güç ile tanışma farkındalığı diliyorum.  

Y
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Merve ipek oztUrk
Melina’s Mom blogunun yaratıcısı Merve İpek Öztürk, yılbașını ailesiyle birlikte 

büyük bir heyecanla evde karșılayacak...
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Melina ile ilk yılbașımızı 
unutamıyorum. Onun hayatımızda 

olması için çabaladığım yıllarda 
birçok yılbașını, onun bizimle 

olmasını umut ederek geçirdim.

ılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede 
kutlamayı seviyorsunuz?
Benim için yılbaşı gecesi, ailecek keyifle hazırlanan 
samimi bir sofra eşliğinde sohbet ederek, oyunlar 
oynayarak, müzik dinleyerek, sarılarak kutlandığında 
kıymetli. Kendimi bildim bileli dışarıda, kalabalık 

ortamlarda kutlamayı sevmedim. Bir değişiklik yapıp Paris’te 
kutladığımız gece hariç, ev dışında bir yerde kutlamışlığım yok 
sanırım. Çocukken de annem, babam, kardeşim, amcam, kuzenim 
tüm aile bir arada uzun sofralarda buluşurduk. Yemek sonrası 
televizyon karşısında patlamış mısır yemenin ve oynadığımız 
tombalanın zihnimdeki gülümseten etkisini çok severim. Şimdi de 
aynı şekilde yalnızca ailemle bir arada olmak keyif veriyor. Evde 
kutlayacak olsak da, tüm yıl beklediğimiz gece için hazırlanmayı, 
şık giyinmeyi ve evi süslemeyi seviyorum.

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı 
kutlamanız hangisiydi?
Melina ile ilk yılbaşımızı unutamıyorum. Onun hayatımızda 
olması için çabaladığım yıllarda birçok yılbaşını, onun bizimle 
olmasını umut ederek geçirdim. Onunla yaşadığım ilk Anneler 
Günü, ilk doğum günü gibi, ilk yılbaşı da çok özeldi. Saat tam 12 
olduğunda tüm yıl aynı şekilde geçeceğine inandığımız sarılma ve 
öpüşme ritüelinde artık üç kişiydik. Mucize gibiydi.

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle 
kutlamayı düşünüyorsunuz? 
Her zamanki gibi, hiç tereddütsüz, ailemle ve evde olacağıma emin 
olabilirsiniz. Günün birinde bir yurt dışı planı olmadığı sürece bu 
çok zor değişir. 

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur? 
Günlük hayatta yok denecek kadar az, sade makyaj yapmayı 
seviyorum. Özel günlerde biraz daha belirgin makyaj yapıyorum. 
Aslında benim belirgin dediğim, etrafımdaki birçok arkadaşımın 
günlük hayatta kullandığı ama bana ağır gelen makyaj tarzı. 
Ben ancak özel günlerde yapabiliyorum. Görsel anlamda 
sevmediğimden ya da beğenmediğimden değil, hatta çok 
beğeniyorum; ama kalın, koyu, bol kirpik eklemeli makyajlar 
bana hep çok yorucu geliyor. Çıkardığımda rahatlıyorum. Bana 
rahatsızlık veren şeyleri hiç sevmiyorum. O yüzden bunu sadece 
özel günlerde tercih ediyorum.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin 
düşünüyorsunuz? 
Yılbaşı gecesi evde ama her zaman şık geçirmeyi sevenlerdenim. 
Kombin alternatiflerim hazır, sizler için fikir olması açısından 
görselleri paylaşmak isterim. Ben yılbaşı gecesi genelde ya ışıltılı 
ya da siyah giymeyi seviyorum. Spor olmadığı sürece kırmızı 
pek fazla tercihlerim arasında yer almıyor. Bana kalırsa siyah her 
zaman risksiz ve asildir. Son yıllarda ilgi çekici ya da renkli içerik 
sunma amacıyla biraz parlak giyinmeyi seçiyorum; ama sanırım 
bu hiçbir zaman siyahın benim kalbimdeki yerini ve asaletini 
değiştirmeyecek.

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir 
ritüeliniz var mı?
Elbette ağaç süslemek. Ağaç süslemeyi, bunu ailemle birlikte 
yapmayı, süsledikten sonra eve kattığı heyecanı, neşeyi seviyorum. 
Aslında enerjisel anlamda bizlere iyi gelen her şeyi seviyorum. 
Yılbaşının ve ritüellerinin ruhuma iyi gelen bir yanı var. İnsanlara 
yaşamın değerini hatırlatan, yeniden umut etmelerine yardımcı 

Y

MAEVE APPAREL

olan büyük bir misyonu var. Bana göre her yılbaşı yeniden 
ayağa kalkmak, yeniden başlamak, yeni adımlar atmak ve 
motive olmak için muhteşem bir fırsat.

2023’e dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?
Bana katacağı güzellikleri ve yenilikleri heyecanla 
bekliyorum. Şimdiden, gelecekte var olduklarına 
inandığım, zihnimde “onun” (2013) üzerine çizdiğim 
hayallerimi gerçekleştirmem için atacağım adımları ve 
bunların beni gün gün nasıl değiştireceğini görmeyi de...



Burcu Cetinkaya
Tarzını çok beğendiği Tepe Home’dan birbirinden renkli süslemeler ve 

hediyeler seçen ünlü ralli pilotu ve televizyon sunucusu Burcu Çetinkaya, 
yılbașının aslında sevdikleriyle beraber olmak için bir vesile olduğunu belirtiyor 

ve 2023’ü Fransa’da karșılamaya hazırlanıyor. 
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ılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede 
kutlamayı seviyorsunuz?
Yılbaşı benim için sadece bir vesile. Yani yeni hayaller 
kurmak için, sevdiklerimle beraber olmak için, 
paylaşmak için. O yüzden en çok evde kutlamayı 
seviyorum. Kalabalık sofralarda, güzel nostaljik 

müzikler dinleyerek, mümkünse şömine başında. 
 
Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı 
kutlamanız hangisiydi?
İki sene önce arkadaşlarımla ve çocuklarımızla Fethiye 
Kayaköy’de kaldığımız kiralık bir evde geçirdik tüm aralık 
ayını, yılbaşını. Doğanın içinde çok keyifli, bende iz bırakan 
bir yılbaşıydı. Bir başka sene alt komşum ve dostlarımızla evde 
kutladık, balkonda ateş yaktık, gitar çaldı arkadaşımız ve şarkılar 
söyledik, çocuklar oynadı, bizler sohbet ettik.
 
Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle 
kutlamayı düşünüyorsunuz?
Bu sene Fransa’da olacağız; yine dostlarla, yine evde olmak 
niyetimiz.  Normalde televizyon seyretmeyi çok sevmem ama 
yılbaşında çok keyifli programlar oluyor, yılbaşında nadiren 
televizyon da seyrediyorum.
 
Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?
Makyaj tercihim hep aynı, doğal bir göz makyajı seviyorum. Belki 
ek olarak kırmızı dudak kalemi.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin 
düşünüyorsunuz?
Bu yılbaşı kot üzerine renkli bir bluz giymek istiyorum; ama 
benim için o gün içimden ne gelirse, onu giyiyorum. Çok da 
önceden planladığım bir şey değil aslında.
 
Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir 
ritüeliniz var mı?
Aslında sadece yeni yılda değil, arada sırada  yapmayı sevdiğim bir 
şey; ama yeni yıl da buna güzel bir motivasyon oluyor. Kendime 
“Şu ana kadar değiştirmek istediğim neler var?”, “Kendimde neyi 
eleştirip, neyi onaylıyorum?”, “Hayaller çok önemli. Şu anda hangi 
hayaller var benimle, kalbimde?”, “Hangi hedeflerim var bu sene 
için?” sorularını sormayı seviyorum.  Bir kağıda yazıp, bir sonraki 
yıl duruma bakmayı da seviyorum. Söz uçar, yazı kalır ya...
 
2023’e dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?
Savaşların, öfkenin, hırsların azaldığı, insanların birbirlerine, 
doğaya, hayvanlara daha sevgi ve saygı dolu olduğu, çocukların 
yüzlerinin güldüğü, nasıl evimizi tertemiz tutmaya özen 
gösteriyorsak, doğaya daha da özenli olduğumuz, yapaylığın ve 
maddi yarışların yerini kalbi paylaşımlara, doğallığa bıraktığı bir 
dünya hayali ve duasıyla hoş geldin demek istiyorum 2023’e. Bir de 
2023’te çok özlediğim ralli ile yeniden buluşmak.  

Y
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ok başarılı bir iş kadını olduğunuzu 
biliyoruz. Girişimcilikle başlayan 
serüveninizi, biraz geçmişe dönerek  
sizden dinleyelim mi? 
Çanakkale doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi 
orada tamamladım. Lise birincisi olarak mezun 
olup Ankara’ya üniversite okumak için geldim. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesini kazandığım ve İngilizce  
hazırlık okuduğum ilk yıl, bir firma kurarak girişimciliğe 
adımımı attım. Bu ilk kurduğum firma ile, yaşadığım evimi 
yarı borç, yarı peşin satın aldım. Girişimciyseniz eğer, mutlaka 
geleceğe dair hayaller kuruyorsunuz. Benim de ileride fabrika 

kurarak üretim yapmak ve yurt dışına açılmak gibi hayallerim 
vardı. ODTÜ KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezinin ilk 
firması olarak yetmiş beş metrekarelik bir laboratuvar, bize 
bir fabrika binası gibiydi. Hayallerimizi gerçekleştirmek 
için de adım adım ilerledik. İlk yurt dışı deneyimim de 
distribütörlük almaya gitmek için oldu. Henüz on sekiz 
yaşındaydım, İngiltere’ye gittim ve bu ziyaret sonucunda çok 
ünlü bir elektronik firmasının Türkiye distribütörlüğünü 
aldım. Elektronik bakım onarım konseptini de o dönemde 
geliştirmeye başladık. Bütün fabrikalar ithal cihazlar alıyordu 
ve en ufak bir aksaklıkta yurt dışı ile bağlantı kurup bu teknik 
sorunları çözüme ulaştırabiliyorlardı. Bu tabii daha maliyetli 

Ç
Lexus ile Ayrıcalıklı Sohbetler’de Serkan Kızılbayır’ın bu ayki konuğu bașarılı iș 
insanı Nuray Karalar. Nuray Hanım keyifl i bir sohbetle; șimdiye kadar yaptığı 
çok bașarılı projelerden hayatına, tecrübelerinden tavsiyelerine her șeyden 

MAG Okurlarına özel olarak bahsetti.
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Bence tek bir sektörde kalmamak 
lazım. Herhangi bir krizde, içinde 

bulunduğunuz sektör etkilenirse diğer 
sektör sizi desteklemeli.

Videoyu izlemek 
için okutunuz.

serkankizilbayirSerkanKzlbyr serkankzlbyr

bir işti. Biz bu işin teknik servisini yapmaya başladığımızda, bu 
durumu ortadan kaldırdık. Daha hızlı ve daha düşük maliyetler 
ile, cihazların sadece bozuk olan parçalarına müdahale 
edebiliyorduk. Bu onarımlar başarıyla gerçekleştikçe, sadece 
Türkiye’de bakım onarım müşteri sayımız iki bin beş yüzün 
üzerine çıktı. En nihayetinde savunma sanayi ve havacılık 
girdi işin içine. Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetlerine Cougar 
helikopterlerinin depo seviyesi bakım kabiliyeti kazandırma 
işini de başarıyla tamamladık; ama daha çok yurt dışı işler var. 
Malum pandemiden sonra dünya ekonomisinin değişmesi, 
Türkiye’ye olan etkisi gibi sebeplerden daha çok döviz 
kazandırıcı işlere yöneldik.

Yurt dışında neler yaptınız?
2006 itibarı ile Eurocopter’ın sivil alanda helikopterlerini 
satmaya başladım Türkiye’de. Yaklaşık yirmiden fazla sivil 
helikopter sattım. Helikopter satmak teknik olarak, takdir 
edersiniz ki, rafta satılan bir ürünü satmak gibi değil. Çok detay 
var. Bu konuyla ilgili eğitimler aldım. Bir gün Avusturya’dayım. 
Orada ambulans helikopterle tanıştım, inceleme fırsatı buldum. 
Tam yirmi dört helikopter vardı; ülkenin nüfusuna baktığınızda 
oldukça iyi bir sayıydı ve orada bana “Neden Türkiye’de yok?” 
sorusunu sordurttu bu gördüklerim. Türkiye’de de olmalı dedim. 
Kendi ekibimle birlikte altı aylık bir çalışma gerçekleştirdik. 
Helikopterler nasıl olmalı, nerelerde olmalı diye düşündük. 
Sağlık Bakanlığının verilerinden baktığımızda kazalarda 
en fazla ölümler, acil yardım eksikliğinden gerçekleşiyordu. 
Örneğin; nerede en çok kaza oluyor diye baktık. Biliyorsunuz 
bir bayram oluyor, maalesef trafik kazaları gerçekleşiyor. 
Güneydoğu’da kış şartları sebebi ile köylerde yollar kapanıyor, 
hastaların ya da hamile kadınların acil durumlarda hastanelere 
ulaşması zorlaşıyor. Bu sonuçlardan sonra da bu sistemin 
Türkiye’de olması gerektiğine emin oldum. İnsan benim 
için her şeyden önce geliyor. Bu nedenle bu proje benim göz 
bebeğimdi. Diğer ülkelerde bu sistem var ve vatandaşları 
bundan faydalanabiliyor. Ben çok milliyetçi bir insanım; bu 
sebeple bu işle ilgili o dönemin Sağlık Bakanı ile görüşüp projeyi 
anlattım, düşüncelerimi bildirdim. Bu mevzuat iki buçuk yıl 
sürdü. İnandılar ve iki buçuk yılın sonunda sadece Orman 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına beş yıllık hizmet alımı için 
meclisten müsaade çıktı. Bu projeler, Orman Bakanlığında 
yangın söndürme helikopter hizmet alımı, Sağlık Bakanlığında 
da  ambulans helikopter/uçak kiralama işleridir. Şimdi o 
uçak, helikopter ambulanslarını gördükçe, o ambulanslar ile 
insanların hayatlarının kurtulduğunu gördükçe tüylerim diken 
diken oluyor. Hatta başımdan bir kaza geçse ve hafif atlatsam, 
bu hizmeti alan  insanların hayır duası var bunun arkasında 
diyorum.

Bu işi yapmasaydınız, ne yapardınız desem?
Bence tek bir sektörde kalmamak lazım. Herhangi bir krizde, 
içinde bulunduğunuz sektör etkilenirse diğer sektör sizi 
desteklemeli. Mutlaka yatırımlarınızı birkaç yere yapmanız 
gerekiyor. Ben de şimdiye kadar hep öyle yaptım.

Sadece bunları yapmadığınızı da biliyoruz aslında. 
Sizde hep bir “daha” var. Biraz da o “daha”lardan 
bahsedelim.
Türk-Amerikan İş Adamları Derneğinin Ankara başkanlığını 
yapıyorum. Bu dernek yaklaşık otuz yıldır, Türkiye’de yerleşik 
genel merkezi İstanbul’da olan, Amerikan Ticaret Odasının 
(AmCham) Türkiye’deki temsilcisidir. Hatta ABD’deki 11 Eylül 

olaylarından önce, Amerika vizesini bile vatandaşlara veren 
bir dernekmiş. Yaklaşık dokuz yüz yerli ve yabancı üyemiz 
var. Dünyada yüz on ülkede bulunan AmCham temsilcisi 
derneklerle de ciddi bir network’ümüz var. “Türkiye’deki 
firmalarımız Amerikan firmaları ile nasıl iş yapar? Pazarları 
nasıl geliştirilebilir?” gibi konularda  beyin fırtınası yapıyoruz. 
Bu gibi sivil toplum kuruluşları, girişimci olan, yeni pazarlar 
arayan herkesi besliyor, pazarlama açısından önem arz ediyor.

Çok başarılı, çalışkan ve idealist birisiniz. Tüm 
tecrübelerinize dayanarak neler söyleyeceksiniz?
Eğer inandığınız bir iş, bir proje varsa; kapıdan giremiyorsanız  
bacadan girmek gerekebilir. Pes etmemek lazım. 
Hırslarımızın da  hiçbir zaman aklımızın önünde gitmemesi, 
iş hayatının bence olmazsa olmazı. İş hayatında sadece akıl 
veya zekâya güvenmeden, çok çalışarak başarılı olunacağına 
inanıyorum. Akıl ve zekâ Allah’ın bize bir lütfu ve kullanıp 
kullanmamak size kalmış. Şans da önemli ama şans sadece 
başarınızı hızlandırıcı bir faktör. Esas başarı çalışmak ve 
pes etmemek; başarısızlıklardan da ders çıkarabilmektir. 
Tekrar bu sohbet için çok teşekkür ediyor, okuyan herkese de 
başarılar diliyorum.  
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azarlamada, dijitalleşmeyle gelen 
değişim ve gelişime rağmen değişmeyen 
bir faktör var mı?
Görünüşte birbiriyle çelişen iki fikri aynı anda 
kafanızda tutmanızı isteyeceğim: Her şey farklıdır, 
ama aynı zamanda hiçbir şey de farklı değildir. 

Bu fikri pazarlama açısından uyarladığımızda, esasında 
pazarlamanın temeli olan güven, aidiyet, beğenilme, takdir 
edilme öğeleri hiç değişmiyor. Sadece bu öğeleri anlama 
ve uygulama biçimlerimiz zamanla değişti, çünkü artık 
kullanıcı verilerine ve tüketici davranışlarına çok daha fazla 

erişimimiz var. Pazarlamadaki en önemli değişiklik, belirli 
kitleleri hedefleme ve onların istek ve ihtiyaçlarını anlama 
yeteneğimizdir.

Pazarlamanın ana sürecine bakarsak, çoğu pazarlamacının 
hedefi, değerli müşterileri çekmek ve onların mutlu olmalarını 
sağlayacak süreçleri tasarlamak, fark yaratacak iletişim 
yöntemleri geliştirmektir. Dijitalleşme ise, işletmelerin hedef 
kitlelerini daha kesin bir şekilde hedeflemesine, sonuçları daha 
etkin bir şekilde izlemesine ve daha yüksek bir yatırım getirisi 
elde etmesine olanak tanıdı.

P
Happy Education Academy’nin kurucusu CMO M. Tunç Berkman, 

dijitalleșen pazarlama sektöründe X, Y ve Z kușaklarına nasıl yaklașılması 
gerektiğine ıșık tutarak, yapay zekâ ve makine öğreniminin kullanıldığı alanları 

MAG Okurları için detaylandırıyor.

M. Tunç Berkman 
Yeni Nesilde Dijital Pazarlama
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insanların yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. İnsan 
yeteneklerini ve katkılarını önemli ölçüde geliştirmek üzere 
tasarlanmıştır. Bu nedenle oldukça değerli bir ticari varlıktır. 
Pazarlama ve büyümenin anahtarı; doğru insanlara, doğru 
zamanda, doğru mesajla ulaşmaktır. Bazen bu, insanların 
kültürel ve sosyal açıdan neyle ilgilendiğini belirlemek 
için pazar araştırması yaparak ve hedef pazarınızla ilgili 
makro düzeydeki istatistiklere (yaş grubu, gelir, eğitim 
düzeyi) bakarak yapılır. Onlara mesajınızı okumaları için bir 
neden vermek istiyorsanız, bu bilgiyi bölümlere ayırmak ve 
hedef kitlenize sunabileceğiniz bir şeye dönüştürmek çok 
önemlidir. Yapay zekânın devreye girdiği yer burasıdır.

Semrush’un son araştırmasına göre, pazarlama ve 
satış departmanlarının %40’ı başarıları için diğer 
departmanlardan daha fazla yapay zekâ (AI) teknolojisine ve 
makine öğrenimine öncelik veriyor.

Yapay zekâ (AI) ve makine öğreniminin 
kullanım alanları nelerdir?
Chat Botları: Mevcut sohbet robotlarının çoğu, önceden 
oluşturduğunuz komut dosyası mesajlarına dayalı olarak 
işlev görürken, gelecekte giderek daha fazla sayıda sohbet 
robotu, kullanıcılarla doğal sesli sohbetler yapabilecek ve her 
etkileşimden bir şeyler öğrenebilecek.
Voice Search: Google araması yapan kullanıcılar, 
sorularını yazmak yerine sesli aramayı kullanıyor. 
Çoğunlukla yapılan bu aramalar, günlük sorular üzerinden 
yapılır ve yapay zekâ, zamanla bu soruları konuşma tarzında 
yanıtlamayı öğrenir.
Veri Analizi: AI güdümlü veri analizi; büyük miktarda 
veriyi, birçok farklı şekilde ve birçok farklı açıdan bir araya 
getirerek, insanın yönetmesi ve analiz etmesi mümkün 
olmayan şekilde birleştirebilir. Bu şekilde, kampanyalar 
hakkında zekice içgörüler edinilebilir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi: Yakın gelecekte Pipedrive 
ve Hubspot gibi müşteri ilişkileri yönetim sistemlerinde 
büyük olasılıkla AI özellikleri göreceğiz. Zamanı geldiğinde 
şirketlerin, müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmelerine, 
müşterileri anlamalarına ve müşterilerle olan etkileşimlerini 
daha iyi takip etmelerine yardımcı olabilecek.
Tahmine Dayalı Analitik Yardımıyla Hedefleme: 
Müşterinizin sonraki hamlelerini bilmek; iyi dönüşüm 
sağlayan hedefli reklamlar ve içerik oluşturmanıza yardımcı 
olur. AI ayrıca, bunlarla ilgilenme olasılığı en yüksek 
olanlara, ilgili ürün ve hizmetleri önerebilir.

Tüketici davranıșı ve iletișim 
yöntemleri her zaman değișiyor; 

pazarlamada değișmeyen tek șey bu.

Dijitalleşen pazarlama, işi büyük ölçüde değiştirdi. Dijital 
platformlar artık iletişimi anlık hale getirdi, incelemeler ve marka 
etkileşimi neredeyse anlık olmaya başladı. Markalar, internette 
var olan çok sayıda içeriğin reklamını yapmak için kendilerine 
yeni ve yenilikçi yollar geliştirmek zorundalar. Kısaca, “Tüketici 
davranışı ve iletişim yöntemleri her zaman değişiyor; pazarlamada 
değişmeyen tek şey bu.”

Kuşakların tüketim alışkanlıkları hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 
Satın alma kararları söz konusu olduğunda tüm nesiller fiyat, 
kalite, ürün incelemelerinden ve ürün tavsiyelerinden oldukça 
etkileniyor. Z, Y ve X kuşağı ayrıca, etraflarında aktif topluluklara 
ve sosyal medya varlığına sahip markalara değer veriyor. Z Kuşağı, 
şirketlerin özellikle ırksal adalet, cinsiyet eşitsizliği ve iklim 
değişikliği gibi sosyal konularda duruşu olmasını istiyor. 
Sosyal medya, internet araması ve Youtube reklamları Z Kuşağına 
ve Y Kuşağına ulaşmak için kilit öneme sahipken, X Kuşağı ve 
Boomers; TV, arama ve perakende satışını tercih ediyor. Z Kuşağı 
hâlâ perakende mağazalarını ziyaret ediyor ancak, ürünleri 
çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla çok daha sık keşfediyor ve alıyor.

Y ve Z kuşakları söz konusu olduğunda, tüketicide 
sadakat oluşturmak için izlenmesi gereken 
pazarlama stratejisi nasıl olmalı? 
Z ve Y kuşağı yalnızca kişiselleştirilmiş ürünlerle değil, aynı 
zamanda bireyselliklerini de öne çıkaran markalarla daha yakın 
bir iletişime giriyor. 

Y Kuşağı özellikle, online alışveriş fırsatlarına, arkadaş ve aile 
tavsiyelerine en duyarlı olanıdır. Ayrıca alışveriş kolaylığı ile ekstra 
motive olurlar. Y Kuşağı’nın, geleneksel pazarlama taktiklerine 
tepkisiz kalması, bu kuşağa yönelik ürün ve hizmetlerin 
pazarlanma şeklini yeniden şekillendiriyor. Bu nesil, nerede 
yemek yiyeceğine Instagram fotoğraflarına göre karar veriyor, 
Facebook’tan saç stilistlerini seçiyor ve yiyeceklerini kapılarına 
kadar getirtiyor.

Z Kuşağı’na ulaşmak için ise bir nevi “onların dilinden 
konuşabilmek” en önemli faktör olmaya başladı. Ellerinde büyük 
miktarda veri ve bilgi bulunan Z Kuşağı, satın alma kararları 
konusunda önceki nesillerin üyelerinden daha pragmatik 
ve analitik. Z Kuşağı; yalnızca ne satın aldıklarını değil, aynı 
zamanda tüketme eylemini de analiz ediyor. Z Kuşağı; markanın 
kendisinden çok, ürünün yaşattığı deneyim ve ürünün nasıl 
sunulduğu ile ilgileniyor. Neredeyse her an online olan bu grup, 
deneyimleyeceği yeni ürünlere dair ilk ipuçlarını da sosyal medya 
mecralarından ediniyor. Gerçek dijital yerlilerin ilk nesli olan Z 
Kuşağı’nın etkisi, karakteristik davranış ve tüketim kalıplarının 
merkezinde gerçeği aramakla birlikte artık dışa doğru yayılıyor. 
Pazarlama sektörünün de, bu kuşağın hassas olduğu tüm konulara 
odaklanarak bütünsel bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. 

Pazarlamacıların bu kuşaklarla başarılı bir şekilde bağ 
kurması için; bu kuşakların kişilikleriyle ilgili ilham almak ve 
kişiliklerine şekil vermek adına, internetteki içeriklerden nasıl 
yararlandıklarını anlamaları çok önemli.

Makine öğrenimi ve yapay zekânın, pazarlamada 
oluşturduğu değişim ve sağladığı katkı nedir? 
Yapay zekâ dendiğinde zihinlerde dünyayı ele geçiren, çok 
fonksiyonel, insan benzeri robotlar canlansa da; yapay zekâ, 
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AI Destekli Kişiselleştirilmiş İçerik: AI içerik üretebilir 
ve doğru zamanda hedef kitlenize gösterim sağlayabilir. 
AI, kişiselleştirilmiş öneriler oluşturmak gibi, içeriğin 
kişiselleştirilmesine de yardımcı olabilir.
Pazarlama Otomasyonu: AI, pazarlama otomasyonunuza 
katmanlar ekler, kampanyalarınızın başarısını ölçmenize ve 
analiz etmenize yardımcı olur. Zaman içinde pazarlama ekipleri, 
yapay zekâ destekli pazarlama otomasyonlarıyla daha az manuel 
iş yapacak ve kampanyaların başarısını daha iyi anlayabilecek.
AR & VR: AI, AR kullanıcılarının fiziksel ortamlarıyla 
etkileşime girmesine ve sanal nesneleri manipüle etmesine 
olanak tanır. VR, AR ve AI işbirliği ile oluşan metaverse; 
pazarlama açısından büyük bir potansiyel taşıyor.

Eğitimin sonu olmadığını ve çalıştıkça gelişip 
büyüdüğünü belirterek kurduğunuz Happy 
Education Academy’nin var olma amacı, 
prensipleri ve verdiği eğitimlerden biraz bahseder 
misiniz?
Kesinlikle, ben “yaşam boyu öğrenmeye” ve bitmeyen 
“öğrenciliğe” inanıyorum. Happy Education Academy; bu 
sonsuz öğrenme ve öğrendiklerimizi öğretebilme, sürecinde 
tecrübelerimizi doğru kanallarla kalıcı olarak aktarabilme ve 
paylaşabilme amacı ile kuruldu. Öncelikle çıkış noktamız tabii 
ki pazarlama ve bundan on yıl önce, varlığından dahi haberdar 
olmadığımız güncel dijital araçlar ve meslekler. Bu alanda 
donanımlı programlara katılabilecek yeni uzmanlar yetiştirmek, 
hali hazırda profesyonel yaşamlarına devam eden kurumsal 
yapılara insan kaynağı yönetiminde ve takım yapılanmalarında 
destek verebilmek, iş yaşamına katılacak yeni mezunlara ve 
öğrencilere daha donanımlı olabilecekleri alanları yaratmak için 
ve tabii ki başta pazarlama ve dijitale ilgi duyan herkesi sektörün 
önde gelen profesyonelleri ile bir araya getirdiğimiz özel bir 
eğitim platformu Happy Education Academy. Happy’de öğrenci 
de olsanız, eğitmen de olsanız, mezun da olsanız sistem içerisinde 
karşılıklı öğrenme süreciniz hep devam ediyor. Akademideki 
eğitim yönetiminin ana prensibi eğitimlerin kolaylıkla 
ulaşılabilen, kişiye özel bir platform içinde online, interaktif ve 
canlı derslerle planlanıyor olması. 

Öğrencilerimiz, eğitim aldıkları alanda kendilerine ait panel 
içerisinde; eğitim takvimlerini görebiliyor, ders saatleri 
geldiğinde canlı olarak kendi eğitim panellerinden Türkiye’nin 
veya dünyanın herhangi bir noktasından derslere hızlıca 
bağlanabiliyorlar. Eş zamanlı kayıt altına alınan derslerle de 
yirmi dört saat sonrasında “tekrar izle” yapabiliyor, kaçırdıkları 
veya pekiştirmek istedikleri noktaları takip edebiliyorlar. 
Akademinin kendi içerisinde, açıldığı günden bugüne hızla 
gelişen ve büyüyen bir dijital kütüphanesi de mevcut. En 
önemli ayrıcalıklarımızdan biri bu alan. Kayıt olduğunuz ders 
ne olursa olsun, öğrenci olduğunuzda akademide var olan tüm 
eğitimlerin PDF formatındaki sunumlarına erişebilmeniz ve 
ücretsiz olarak bu kaynakları indirebilmeniz mümkün. Dijital 
pazarlama araçları ve akademide var olan tüm diğer disiplinler 
arasında bu değerli bilgilere kalıcı olarak erişebilme hakkı, 
yalnızca satın aldığınız alan ile değil, sizi tüm dijital kanalları 
öğrenemeye açarak besliyor. Academy öğrencisi olmadan önce 
yapıyı tanımak isteyenlerin, sosyal medya hesaplarımızı aktif 
olarak takip etmelerini öneriyorum. On beşer günde bir, sektör 
içerisinden seçtiğimiz kıymetli konuklarımızla ve  güncel 
konularla düzenlediğimiz ücretsiz tanıtım dersleri yapıyoruz. 
Youtube kanalımızda mevcut demo eğitimler ve happy talks 
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yayınları, web sitemizdeki menüden erişebilecekleri video 
eğitimler, yine web sitemizde güncel yayımladığımız happy 
news blog yazılarımız sektörde güncel kalmanıza, eğitim 
kararı öncesi kendinizi geliştirmenize önemli kaynaklar 
yaratıyor. 

Akademinin en çok ilgi gören programı, 80 Saat A’dan Z’ye 
Dijital Pazarlama Eğitimi. Diğer eğitimlerimiz arasında 
Pazarlama ve Dijital Medya Giriş, Display Reklamcılık, 
Google ve Sosyal Medya Reklamcılığı, Medya Planlama, 
Sosyal Medya İletişimi ve Strateji Yönetimi, Programatik, 
SEO, Ölçümleme ve Topluluk Oluşturma dersleri yer alıyor. 
Buna ek olarak eğitim içerisinde eğlenceli workshop’lar ve 
hediye konuk eğitmen dersleri de veriliyor. Hediye konuk 
derslerimiz, sektör profesyonellerini her eğitim dönemi 
sonunda hem öğrenci hem de mezun öğrencilerimizle 
buluşturduğumuz çok kıymetli ve özel dersler. Bu eğitimlerle, 
akademiden aslında mezun da olsanız öğrenme süreciniz 
bitmiyor ve sürekli dijital gündemi takip edebiliyorsunuz. 

Sayılarla  Happy’ye baktığımızda da; eylül 202’den bugüne 
dört yüz altmışın üzerinde öğrenci mezun etmiş ve otuz beşin 
üzerinde de markaya hizmet verme şansı bulmuşuz. Web 
sitemizde kurumsal şirketlerin de taleplerini paylaşacakları 
bir kurumsal satış kanalımız var. Markalarımızın karar 
verme sürecinde, ekiplerinin yetkinlik seviyelerini 
ölçümleyebilecekleri, yine kuruma özel ve ücretsiz dijital 
check-up çalışmamız da çok önemli hizmetlerimiz içerisinde.

Başarıyı elde etmek için önerileriniz neler 
olurdu? Bir sektörde başarılı olmaya çalışan 
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Başarı için en öncelikli konu araştırmacı ve meraklı olmak. 
Alanında uzmanlaşmak ve disiplinli, sistematik bir çalışma 
metodolojisi geliştirmek. Basamakları atlamadan, her 
basamağın gerektirdiği tecrübeyi kazanarak ve belli hataları 
yaparak basamakları çıkmak. İyi ilişkiler kurmak ve bu 
ilişkileri güvene dayalı olarak seneler içinde geliştirmek diye 
özetleyebilirim. 





Kiehl’s 
Türkiye’deki 
İlk Davetini 
Verdi
Cilt bakım markası Kiehl’s’ın 
Türkiye’deki ilk daveti, L’Oréal 
Luxe Genel Müdürü Ufuk Batur 
ve Kiehl’s Türkiye Marka Müdürü 
Merve Salihoğlu ev sahipliğinde 
İstanbul’da gerçekleşti. 

Moda ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin yer aldığı 
davette Tanem Sivar moderatörlüğündeki panelde 
markanın Global Eğitim ve Müşteri İlişkileri Başkan 
Yardımcısı Cammie Cannella ve Dr. Ebru Sağlık’tan sağlıklı 
cildin formüllerini dinleyen konuklar, Kiehl’s’ın uzman 
cilt analizi ve etkin içeriklerini keşfettikleri özel deneyim 
alanında keyifli vakit geçirdiler.  

davet

BURCU ȘENDİR BETÜL BURMALI

UFUK BATURCAMMIE CANELLA

TANEM SIVAR HAMİYET AKPINAR



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
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ıllardır sanat camiasında ve toplumda 
tanınan, sevilen, başarılı bir isimsiniz. 
Sanat yolculuğunuzun başlangıcından 
biraz bahsedebilir misiniz?
Benim sanat ile tanışmam altı yaşında oldu. Altı 
yaşındayken, anne ve babamın yatak odasındaki 

gardıropta boş bir askı görmüştüm. Gardıroptaki bütün 
askılara annem ve babamın elbiseleri asılıydı ama o boştu. 
Onu elime aldım ve üstüne şunu yazdım: “Üşüyor musun?” 
Sanatla tanışmam böyle başladı. Bu benim yazdığım ilk 
şiirdir herhalde. Tabii ki evimizdeki saatli maarif takvimini 
de unutmamalıyım. Altı yaşındayken, benden bir yaş büyük 
olan abim okula başlayınca onu görerek, onu taklit ederek 
kendim okuma yazma öğrenmiştim. Evimizde duvara asılı 
saatli maarif takvimi vardı. Her günü gösteren takvim 
yaprağının arkasında bir şiir vardı. Düşünsenize 365 güne 
365 şiir yazılıydı. Yani aslında o sadece bir takvim değildi, o 
aynı zamanda bir şiir antolojisiydi ve gün bitiminde takvimin 
yaprağı koparılırken arkasındaki şiir, evde okunuyordu. 
Herhalde benim sanatla buluşmam, sanata başlamam bu 
anlattığım iki öyküyledir.

Y

Altı yașındayken, gardıroptaki bir 
askıya “Üșüyor musun?” yazarak 

sanatla tanıștığını söylüyor
Sunay Akın. Dünyanın dört bir 

yanından topladığı oyuncaklarla 
2005 yılında İstanbul Oyuncak 
Müzesini açan Akın, sanata, 

edebiyata, tiyatroya dair 
düșüncelerini tarihin ince
detaylarına dokunarak

MAG Okurları için aktarıyor...

Bize Şiir Lazım

Sunay
AKIn

röportaj

 Tiyatro sahnesinin sizin için anlamı nedir? 
Soyadı kanunu çıktığında Tahsildar Şükrü Efendi -ki kendisi 
yaşadığı dönemde 1920’li ve 1930’lu yıllarda Kemalist, Atatürkçü 
yani antiemperyalist, bağımsızlıktan yana insanlardan 
biriydi- Trabzon’da gidip ilk soyadı alanlardan biri oldu. Soyadı 
kanununun çıktığı dönemlerde cumhuriyet tarihinde Anadolu’da 
ilk kez bir oyun turneye çıkmıştı ve Şükrü Efendi soyadı olarak, 
o oyunun adını yazdırdı. Tiyatro oyununun adı “Akın”dı. Bu 
yüzden adım Sunay Akın. Herhalde bu öykü de tiyatronun benim 
hayatımdaki yerini anlatacak güzel bir öykü olsa gerek.
 
Sahnelediğiniz ve oldukça ilgi gören “Yüz Yüze” 
oyunundan biraz detay verebilir misiniz?
Hayır anlatmam, çünkü asidi kaçmış gazoz içilmez. Benim tek 
kişilik oyunlarım geleneksel tiyatrodaki meddahtır. Meddah, 
bir saate bin kitabın ışığını sığdıran insandır ve bir meddahın 
oyunu bir öncekine benzemez. Devamlı kendini yeniler, 
gündemden beslenir, göndermeler yapar fakat mutlaka bilgi 
içermelidir. Meddah, elbette ki sözlü edebiyatın bir yolu olarak 
değerlendirilmelidir; fakat ben kitaplarımın sayısı kırka yaklaşan, 
mürekkebi kullanan, yazan bir edebiyatçıyım, yani kitapları olup 



sahneye çıkan bir meddahım. Çok sevdiğim ve büyük bir usta 
olarak kabul ettiğim Ferhan Şensoy -kendimi asla onunla aynı yere 
koymuyorum- tiyatro oyuncusu olmasının dışında çok büyük bir 
kalemdir ve kendine özgün bir dil yaratmıştır. Günlük tutarak 
başlamıştır ama günlüğündeki dil de şiir dilidir ve Ferhan Şensoy 
da şairdir. O dili Ferhan Şensoy’un oyunlarında da görebilirsiniz. 
Ben de kendi edebi metinlerimi, çalışmalarımı sahneye çıkarak, 
sahne sanatının gücü ile birlikte seyircilere aktarıyorum. Tek kişilik 
oyunlarımda aslında çok kişiyiz.
 
Şu anda Bilkent Center’da, Bilkent Sahne AST’ta 
bulunuyoruz. Hem burada gerçekleştirdiğiniz 
oyunların hem de AST’ın sizin için öneminden biraz 
bahsedebilir misiniz?
Ülkenin aydınlanma tarihinde Ankara Sanat Tiyatrosu çok 
özgün, çok öncü bir yerdedir. Yol açan bir kar makinesi gibidir. 
Ankara Sanat Tiyatrosu bu ülkenin sadece sanat dünyasına değil, 
demokrasisine, aydınlanmasına, ilerlemesine çok şey katmıştır. 
Bizler bugün buradaysak; bu, Ankara Sanat Tiyatrosundaki 
büyük sanatçıların, büyük insanların emeği, çabası sayesindedir. 
Şimdi iyi kötü ışık bizde, biz taşımaya çalışıyoruz. Tabii “Bilkent” 
denilince de, adı üstünde, bilimin yolunda yürüyen bir kurum 
ve bir isim. Böyle bir mekânda Ankara Sanat Tiyatrosuna yer 
verilmesi, buluşmaları rastlantı değil. Ankara’nın aydınlanma 
tarihinde olması gereken bir buluşma, harika bir salon. Girişte Asaf 
Çiğiltepe’nin aldığı ya da ona armağan edilen Rasin’in portresi var, 
ona vuruldum. Sizle konuşuyorum ama aklım hâlâ onda.
 
İstanbul Oyuncak Müzesi ile 2011’de Avrupa 
Müzeler Forumu’nun yılın müzesi ödüllerinde finale 
kalmıştınız ve 2012’de Avrupa Müze Akademisi 
tarafından “En İyi Oyuncak Müzesi” ödülünü 
kazandınız. Böylesine başarılı bir projeyi nasıl hayata 
geçirdiğinizi ve müze ile ilgili bilinmeyen detayları 
paylaşır mısınız? 
Müzeler, toplumların hafızasıdır. Bir insan için hafıza neyse, 
bir ülke için de müzeleri odur. Müzelerin, toplumların hafızası 
olduğu gerçeğini anlamayan ülkeler Alzheimer olur. Türkiye’nin 
bugünkü sorunlarının ana nedeni, müzelerinin olmayışıdır, 
çünkü müzeleri olan bir toplum, bilgi toplumu oldu demektir. 
Bilgi mabedidir müzeler ve kütüphaneler. Biz ne yazık ki 
cumhuriyetin kültür politikalarını anlayamayan, kavrayamayan 
ve bunu geleceğe taşıyamayan bir ülkeyiz. Atatürk, Kurtuluş 
Savaşı’nı yönettiği Ankara Garı’ndaki direksiyon binasında bir 
kararnameye imza atar. Nedir o kararname? Ankara’ya Etnografya 
Müzesi kurulması hakkındaki kararname. Kurulmayan ülkenin 
müzesini kurma kararı alıyor Atatürk. Evet müzelerimiz varsa, 
Türkiye Cumhuriyeti vardır, çünkü o zaman cehalete, aldatılmaya, 
kandırılmaya, köleleştirilmeye prim vermeyiz. Ben yurt dışına 
gittiğimde etkinliklerde çok yer gördüm, çok müze gezdim. Bugün 
dünyadaki gelişmiş ülkelerin, neden geliştiğinin sorusunun yanıtı 
ekonomi, politika, ordu vb. değil. Aslolan kültürdür. Anadolu’nun 
zeytin ağaçları kültürdür;  zeytinden verim alırsan o, ekonomi olur. 
Zeytinlerini hammadde olarak satmayıp işlersen, emeğe değer 
verirsen, üretime değer verirsen, kültür odur. Kültür dediğimiz, 
insanın dönüştürdüğü şeydir. Müzeler yani bir bilgi toplumu 
olmak, bir hafıza oluşturmak çok ama çok önemli. Bu yüzden daha 
çok müzeler kurmalıyız. 

Gelecek dönemdeki planlarınızdan bahsedebilir 
misiniz?
Ben hayatım boyunca el yordamıyla yürüdüm. Bir müze kurdum, 

o müzenin bütün sorumluluğu bana ait. Pişman değilim 
ama kabul etmeliyim ki hem maddi hem de manevi olarak 
yorucu bir süreç. Bu yüzden benim gelecekle ilgili tek 
planım, bir kültür emekçisi olarak çalışmak, çalışmak, 
çalışmak. Bir işçi neyse ben de oyum, ben kültür işçisiyim. 
Kitaplarımdan aldığım telifler ve gösterimlerimle müzemi 
ayakta tutmak, yaşatmak istiyorum. Tek isteğim budur. Ne 
diyeyim, sağlığım yerinde olsun da müzemi yaşatayım. 

Sevenlerinize iletmek istediğiniz bir mesaj var 
mı?  
1921 yılının ocak ayı, Ankara’nın en karanlık günleriydi.. 
Anadolu işgal altındaydı ve diğer taraftan salgın hastalıklar 
kol geziyordu. O en karanlık dönemde, Ankara’daki Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ne dediler biliyor musunuz? 
“Bize güzel bir şiir lazım, güzel bir şiir bulalım dediler. Dize 
gelmeyen dizeler bulalım, bir şiirin güzelliğinden başka 
sığınacak neyimiz var?” Bir haber gönderdiler Ankara’dan 
Türkiye’nin her yerine: “Bize şiirler yazın.” İstiklal Marşı 
diye bilinen, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiirinin ortaya 
çıkış hikâyesidir size anlattığım. İstiklal Marşı’nı bilmeyen 
var mı? Ayağa kalkmayan var mı? İstiklal Marşı için ayağa 
kalkarken hiç aklımıza geldi mi? “Ben birazdan, tarihin en 
karanlık döneminde, en umutsuz döneminde güzel bir şiir 
arayan Türkiye Büyük Millet Meclisi için ayağa kalkacağım.” 
Son söz, bize güzel bir şiir lazım.  



andemi sonrasında değişime uğrayan yeni 
hayatımıza adapte olurken, yine çok şeyin 
değiştiğine, yepyeni başlangıçlar yaptığımıza 
şahit olduk. “Çaba gösterdim ama hedefe 
ulaşamadım”, “İstediğim gibi olmadı”, 
“Beklentilerim karşılanmadı” vb. şeyler 

diyorsanız, orada durun. Henüz sayfa kapanmadı ve hikâye 
sona ermedi. Şimdi yepyeni bir sayfa açmak ve fazlalıkları 
atma zamanı. 2023 hepimiz için önemli bir yıl olacak. 
Cumhuriyetimiz artık yüz yaşında. Bizler bu coşkuya ortak 
olmak adına kendi hayatlarımızda değişikliklere gitmeyi 
isteyebiliriz. Bu kıymetli yılı daha verimli geçirebilmemiz 
ve farkındalıklarımızı artırabilmemiz adına size iki önemli 
kavramı anlatmaya geldim. 

Her sabah uyandığında telefona bakmaktan kendini 
alıkoyamıyorsan, kahve içmeden ayılamıyorum diyorsan, 
kahvaltı etmeden evden çıkıyorsan ve günlük rutinin 
içerisinde farkına varmadığın tutumları sürekli tekrar 
ediyorsan, alışkanlık nedir, nasıl yönetilir, öğrenme zamanın 
gelmiş diyebilirim. Hepimizin kendimize özgü alışkanlıkları 
var. Yararlı ve zararlı olmalarını bizdeki etkilerine göre 
belirliyoruz. Alışkanlık; kişinin, uyaran fark etmeksizin, 
öğrendiği ya da edindiği tutumlara verilen ad zaten. Belli bir 
süre yapıldığı zaman hayattan çıkarmak ya da bırakmak 
zorlaşıyor. Peki, o zorluğu aşmak mümkün değil mi?
Alışkanlık yönetilebilir ve değiştirilebilir. Bir alışkanlığı 
değiştirmek için:
• Değiştirmek istediğiniz davranış belirlenmeli.
• Değişikliğe gidecek davranış için tutarlı bir tekrar 
geliştirilmeli, süreklilik ve frekans çok önemli.
• Alışkanlık oluştururken belli bir davranış ve o davranışı 
tekrarlayacak bir tetikleyici geliştirmeli.
• Geliştirmek istediğimiz davranış konusunda emin olunmalı.
• Basit olandan başlanmalı.
• Beklentileri gerçek tutmalısınız. Sizi dürtecek bir suç ortağı 
bulmalısınız.

Yönetmeyi bildiğiniz zaman her şeyle başa çıkabilirsiniz. 
Alışkanlık yönetimini sağlamak için de “öz disiplin” sahibi 
olmak ve öz disiplini harekete geçirerek hayatı yönetmek 
mümkün. Öz disiplin nedir, sorunuzu duyar gibiyim. 

Öz disiplin; duygu, davranış ve istekleri kontrol etmek için 
ihtiyaç duyduğumuz zihinsel güçtür. Herkes öz disipline 
sahip olmaz. Bazıları da öz disiplini geliştirmek için bazı 
stratejileri öğrenme ihtiyacı duyar. Öz disiplin, eylem, davranış 
ve duygularınızı kontrol etme konusunda tutarlı oluşunuzu 
da ifade eder. Öz disipline sahip olduğunuz zaman motive 
kalırsınız ve başarıya ulaşmanız da daha kolay olur. Bunu, 
başarısının sırrı eşi Victoria Beckham zannedilen David 
Beckham’ın başarısındaki sır olarak tarif edebiliriz. David 
futbol oynadığı dönemde, her gün bin şut çekerek antrenman 
yaparmış. Dünyanın öbür ucunda bin şut çeken birisi olursa 
bin bir şut çekmesi gerektiğini düşünerek o tutarlı davranışını 
korurmuş. Yani istikrarı ve öz disiplini koruyarak bugünlerine 
ulaşmış. Baharat Kız Victoria’nın varlığının etkisi, bana göre 
tartışılır. Öz disiplin, irade ile de bağlantılıdır. Davranışları 
kontrol etmemizde ikisi beraber hareket ettiğinde, olumlu bir 
süreç gelişeceği için, kaygılar da azalır.

Öz disiplin nasıl geliştirilebilir?
• Kendi kendinizin analizini yapabilmelisiniz. Güçlü ve zayıf 
yanlarınızı bilmek, kusurlarınızı kabul ederek, onları nasıl 
güçlendireceğinizin de farkında olmayı sağlar, bu da öz disiplin 
geliştirme yolunda size avantaj kazandırır.
• Ne istediğinizi bilmek ve buna yönelik planınızı hazırlamak, 
öz disiplin geliştirmeniz adına önemlidir.
• Günlük alıştırmalarla ya da tekrarlarla öz disiplin kazanılır.
• Ritüeller edinmek disiplin kazanmanız için yardımcı olabilir.
• Başarısız olabileceğinizi, kaybedip yeniden başlamak 
durumunda kalabileceğinizi unutmayın. Bu yüzden kendimize 
yüklenmememiz ve gerektiğinde kendimizi affetmemiz de 
yardımcı olacaktır.
• Küçük büyük demeden başarılı olduğunuz an, bunu 
fark etmek ve başarınızı ödüllendirmek de, öz disiplininizi 
artırmanıza yardımcı olabilir.

Değişime hazır hissetmek, ondan korkmamak, onu yine 
kucaklamak için yılın bitişini beklemeyin. Her gün, yepyeni 
bir sayfadır. O sayfayı neyle doldurmak isterseniz, doldurmak 
istediğiniz şeyi belirlemek, onun için vazgeçmeyi de bilmek 
mümkündür. Hemen bugün, ilk adımı atarak, 2023’e de hazır 
olacaksınız. Çok güzel bir yıl geçirdiğinize eminim. Yeni yıl, 
beklediğinizden daha iyi olsun.  

P

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da geriye dönüp baktığımız, elimizde 
kalanları eleyip, gelecek için hazırlık yaptığımız o kırılım anını 

yakalamıș olma ihtimali ile yepyeni bir “ben” umuduyla 
geleceğe, o zamana hazırlandığımız aralık ayı hepimize

yeni yılın șansını getirsin.

Öz Disiplin ve 
Alışkanlık Yönetimi 

karma

Özgür Aksuna
ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com
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Singapur 
Filmi Özel 
Gösterimde
Dünya Kitle İletişimi Araştırma 
Vakfı tarafından düzenlenen 33. 
Ankara Film Festivali kapsamında 
gösterime giren Tiong Bahru 
Social Club filmi, Büyülü Fener 
Kızılay Sinemasındaki özel bir 
gösterimde sinemaseverlerle 
buluştu.

Singapur Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow’un davetiyle 
gerçekleştirilen özel film gösterimi, kokteyl resepsiyonuyla 
başladı. Singapur yapımı olan Tiong Bahru Social Club 
gösteriminin ardından filmin yönetmeni Tan Bee Thiam, 
izleyicilerin sorularını yanıtladı. Seçkin davetlilerin 
katılımıyla gerçekleşen etkinlik oldukça keyifli geçti. 

davet

ERTAN ENGİN TAN BEE THIAM

DİNÇER SEÇKİNER DİLARA ASLAN, CEM ÖZER

MUSTAFA ERALP YENİLMEZ, NİHAL ALİSBAH
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Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan projeye, 
Șanlıurfa Valiliği ve Harran Belediyesi de destek verdi.

SİRET UYANIK

Göbeklitepe’de 
Sanatla Dolu 
3 Gün
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
bulunan Göbeklitepe’nin, 
Türk sanatının usta temsilcilerinin 
yorumuyla tarih, arkeoloji ve sanat 
disiplinlerinde buluştuğu proje, 
Siret Uyanık koordinatörlüğünde 
Şanlıurfa Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Sanat buluşması olarak düzenlenen etkinlikte resim, heykel ve 
seramik alanında seçkin sanatçıların eserleri sergilendi. Mersin 
Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe Ören Yeri Amfi Tiyatro’da 
konser verirken, Harran Üniversitesinde ise “Göbeklitepe’den 
Günümüze Çağlar Boyu Sanat” konulu sempozyum 
gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 
hazırlanan, projenin Genel Koordinatörü ve Küratörü Siret 
Uyanık, Prof. Dr. Aydın Ayan ve Prof. Dr. Alaybey Karoğlu’nun 
danışmanlığındaki etkinliğe MAG Medya da destek verdi.  

davet

Sanatçı Siret 
Uyanık; bilinen 
ilk medeniyetten 
günümüze 
‘‘metaverse’’e 
gönderme yapan 
eseri “Devinim”  
ile objektifl ere 
yansıdı.



Serginin totemi olarak 
müzenin girișinde yer 
alan Nihan Çetinkaya’nın 
heykeli ve Emre 
Bekișoğlu’nun doğal 
tașlarla olușturduğu farklı 
eserleri de yoğun ilgi 
gördü.

Sempozyumda da konușmacı 
olarak yer alan Yayın Yönetmeni 
Beril Çavușoğlu’na MAG 
Medya’nın desteklerinden dolayı 
teșekkür plaketi verildi. 

Șanlıurfa 
Müzesi’nde 
gerçekleșen 
sergi ve Harran 
Üniversitesi’nde 
düzenlenen 
sempozyum; 
Türkiye’nin usta 
sanatçılarını 
bulușturdu.

EMRE BEKİȘOĞLU NİHAN ÇETİNKAYA

ALAYBEY KAROĞLU

BERİL ÇAVUȘOĞLU

DEVRİM ERBİL
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Lara Kamhi, benim ailece tanığım ve çok sevdiğim genç bir kadın. Çok uzun 
yıllara dayalı, güzel anılarla dolu zaman süreçlerinde onun büyüyerek nefis 
bir genç kız olmasını izledim. Büyük kızımla adaș olmasının da ötesinde, 
görünce ona hep çok sarılırım. Onu civarda pek fazla görmeniz mümkün 

olmaz, çünkü sürekli yoğun ve çalıșıyor. Röportaj çekimimizi bile üç dört kez 
değiștirerek ancak bașardık, o denli yoğun. Evi, soğandan ya da tohumdan 
kendi yetiștirdiği muhteșem dev bitkilerle dolu. Öyle muhteșem ki ufak çapta 

bir ormanda oturduk diyebilirim, o kadar güzel ve özel bir ev...  

Çağdaş Sanatçı ve Yönetmen 
Lara Kamhi

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com

LARA KAMHİ, SİNEM YILDIRIM



Öncelikle sizi tanıyalım. Lara Kamhi kimdir? 
Çocukluğunuz, aileniz, okullarınızdan 
bahsedelim lütfen...
Çok çeşitli kültürel altyapıya sahip, çok sesli bir ailede 
büyüdüm. Bu durumun; doğurdu karmaşadan ziyade, 
ahenginden beslenmeyi sevdim ve çok erken bir yaşta 
sanata yöneldim. Tiyatro, müzik ve dans eğitimleri alarak 
geçti çocukluğum. Öncelikle Sorbonne Üniversitesinde 
Tiyatro, sonrasında Paris Amerikan Üniversitesinde 
Sinema Tarihi okudum. Lisans eğitimimi İstanbul Bilgi 
Üniversitesinde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde 
tamamladıktan sonra, Londra UCL Üniversitesinin güzel 
sanatlar departmanı olan Sade School of Fine Art’ta Medya 
Sanatları üzerine yüksek lisans yaptım.

Şu anda neler yapmaktasınız?
Yaklaşık on iki ya da on üç senedir çağdaş sanatçı ve 
yönetmen olarak çalışıyorum. Prizma Expanded adında 
bağımsız bir sanat inisiyatifim var. Bu kapsamda 
sinematik sanatlara yoğunlaştığım bir sergi serisi 
hazırlığındayım. Bunun dışında sanat ve sinema üzerine 
makaleler yazmaya, medya sanatları ve sinematik 
deneyim tasarımı tarihi üzerine seminerler ve eğitimler 
vermeye devam ediyorum.

Bu aşamaya gelene kadar başka nelerle 
meşgul oldunuz?
Bu aşamaya gelene kadar başka şeylerle meşgul olmamam 
sayesinde bu aşamaya geldim açıkçası. Araştırmalarımı 
tutarlı bir şekilde derinleştirerek geliştirdiğim bir süreç 
benimsedim.

ğitimine bir sene ara vermek isteyip de ailesini 
ikna edemeyince, kabul olması en zor okullara 
başvuru yapmış, lakin donanımı ve kişisel 
kabiliyetleri sayesinde Sorbonne Üniversitesinin 
Tiyatro bölümüne hemen kabul almış. Okulun 
ilk günlerinde 1960’lardan beri yapılan en 

büyük grevler başlamış Fransa’da. Zar zor girilen derslerin, 
okulda çıkan olaylı eylemlerin sonunda birkaç ay sonra tüm 
devlet okulları kapatılmış. Öğrenci olarak yerleştiği Paris’te 
okulsuz kalınca, Paris Amerikan Üniversitesine geçmiş.
Sinema Tarihi okumaya başladığı ve Jean-Luc Godard’ın 
asistanından dersler aldığı için kendisini çok şanslı hissetmiş. 
İtalyan, Fransız ve Amerikan sineması seçenekleri arasından 
Fransız sinemasını seçmiş ve Fransız yeni dalgası üzerine 
yoğunlaşmış. Bu bağlamda grev, Lara Kamhi’nin yolunu 
kalıcı olarak belirlemiş. Paris’te eğitim alması, kendi tarzı da 
olan Fransız yeni dalgasındaki deneysellikle iç içe olmasını 
sağlamış. Fransa’da yaşaması; branşında derin araştırmalar 
yapabilmesini, konusuyla alakalı her türlü müzeyi 
gezebilmesini, dolayısıyla branşıyla sımsıkı bütünleşmesini 
sağlamış. Sonra Bilgi Üniversitesinin; en iyi yönetmenlerin, en 
iyi eleştirmenlerin hoca olduğu, bienallerin orada yapıldığı, 
caz kulübünün ve müzesinin olduğu altın çağına denk gelmiş. 
Alt yapısı çok güçlü ve de bölüm birincisi olduğu için ilk 
seneden başarı bursu kazanmış. Oradaki dört yıllık eğitimi, üç 
yıl gibi erken bir başarıyla tamamlamış. Hem Türkiye’de hem 
yurt dışında başarılar kazanmış genç, güzel, çağdaş sanatçı 
ve yönetmen; her zamanki o pırıltılı kocaman gülümsemesi, 
sıcacık kalbi ve dünyalar güzeli yüzüyle yıllardır ince ince 
işlediği eğitim, iş, sanat hayatını ve bakın daha neleri neleri 
anlattı. Hepsini röportajımızda okuyabileceksiniz. 

E
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Sizce sanat nedir? Kimlere sanatçı denebilir?
Sanatın tanımını yapmaya çalışmak çok gerekli mi, 
emin olamıyorum genelde. Beuys; farkındalık içeren her 
hareket sanattır demiş. Bir ara bu tanım bana yakın gelirdi. 
Sonrasında hayret duygusu üzerinden anlatmaya çalıştım 
sanatı. Duygulanım yaratması da başka bir özelliğidir belki 
de. Farkındalığı olan kişinin, bu farkındalığı estetik veya 
kavramsal bir düzlemde geliştirip derinleştirme sürecidir 
belki de. Ayrıca isteyen kendine sanatçı desin… Mutlak bir 
taraftan bakmıyorum bu tanımlara.

Çocukken hayal kurar mıydınız? Bu hayallerinize 
ulaştınız mı?
Benimle çocukken “hayal gücü” diye dalga geçerlerdi. 
Sanırım sadece hayal kurarak geçiyordu vaktim. Kabına da 
sığmıyordu hayallerim; ancak, büyüyüp dönüştükçe hayaller 
de dönüşüm geçiriyor. Onlara ulaşmak adına tutarlı şekilde 
çalışma disiplini geliştirdim, bu doğrultuda düzenli bir çaba 
gösterdim. Dolayısıyla evet, çoğu hayalime ulaştım. Ulaştıkça 
da yeni hayal kurmaya devam ediyorum.

Sizce yaşamak nedir?
Klişe olacak ama aklıma gelen ilk cevap; “bir ağaç gibi tek ve 
hür, bir orman gibi kardeşçesine” oldu. Sanırım Nâzım haklı…
 
Nelerden ilham alırsınız?
Her şeyden; gözümün gördüğü, kulağımın duyduğu, 
hissettiğim her andan.

Sizce Türk insanı sanat yaparken kendini özgürce 
ifade edebiliyor mu?
Türk, Japon, Rus çok fark etmiyor sanırım, özümüz bir. Ne 
tuhaf ki, baskılayıcı sistemler de çok benzer. Bu durum ifadeyi 
köreltmiyor esasında, geliştiriyor. Baskılandıkça daha yaratıcı 
çözümler aramaya itiliyor insan. Evet, ne mutlu ki kendini 
özgürce ifade eden ve hatta bunu görev bilen pek çoklarımız 
var.
En büyük korkularınız nelerdir?
Korkularının üstüne gitmeyi hobi edinmiş bir insanım. 
Örneğin; çocukken karanlık ormanlardan korkardım. 
Yetişkinliğimde karanlık çökünce ormana gidip yürüme 
ritüelleri geliştirmiştim. Korkularımı yenmek bir nevi 
toplumsal ve ailesel koşullanmaları da yenmemi sağladı, 
sağlıyor. Bu gibi pratikleri hâlâ uyguluyorum.

Prizma Expanded adında bağımsız bir 
sanat inisiyatifim var. Bu kapsamda 

sinematik sanatlara yoğunlaștığım bir 
sergi serisi hazırlığındayım.



Çok güzel bir genç hanımsınız. Bu konuda takip 
edip uyguladığınız disiplinler var mı? Birkaç güzellik 
tüyosu lütfen...
Çok teşekkür ederim! Ben de sizi pek beğenirim doğrusu. Açıkçası 
biraz doğalcıyım sanırım. Henüz hiçbir uygulama yaptırmadım. 
“Ben ettim sen etme” babında öneriler verebilirim muhtemelen. 
Düzenli uyku, bol su, güneşe çıkmamak ve tütün ürünleri 
kullanmamak çok ama çok önemli. Hayatıma yeni yeni giren 
disiplinler bunlar; ne yazık ki ve keşke çok evvelden dikkat 
etseydim dediğim konular. Bunun dışında, yıllardır, haftada 
en az iki kez düzenli şekilde spor yapıyorum. Bu sevdiğim bir 
yönüm açıkçası; ama itiraf edeyim, sıklıkla masa başı çalıştığım 
için edindim bu düzeni; fiziğimi korumak, zayıf kalmak için 
değil. Belki de en güzel tavsiye en basitidir; stresten uzak durun! 
“Nasıl”ını ben bilemem. Şu devirde en zoru bu belki de.

Geleceğe ait plan ve hayalleriniz nelerdir?
Artık hayal ve planlarımı paylaşmama kararı aldım. Çok güzel 
gelişmeler oluyor profesyonel hayatımda, biraz da nazardan 
sakınıyorum sanırım; fakat şunu söyleyebilirim, artık bükülebilir, 
dönüşebilir hayaller kuruyorum. Bir günde tüm dünya düzeni 
değişebiliyorken, aksi külfet oluyor. Pek çok hayalim var, yolunda 
giden pek çok planım var. Gerçekleştirdikçe haberleşiriz.

Mutlu musunuz?
Çok. Bazen de hiç. İnsanım. Dönüşüyorum. Buram buram 
hissediyorum bir kere. Mantığım da hep devrede, her daim süzgeç 
işlevi görüyor. Dolayısıyla akış içindeyim, teslimiyetteyim demek 
en doğrusu olur. 



Muhteşem 
Bir Davetle 
Açıldı
İstanbul’un önde gelen yaşam ve 
kültür, sanat destinasyonlarından
Akaretler Sıraevler’de 
Artweeks@Akaretler’in yedinci 
edisyonu sanatseverlere 
kapılarını açtı.

Bilgili Holding ev sahipliğindeki Artweeks@Akaretler 
farklı disiplinlerden pek çok özgün ve yeni eseri 
sanatçı ve izleyicilerle buluşturdu. Yoğun bir katılımla 
gerçekleşen açılış davetine ise iş, sanat ve cemiyet 
dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Konuklar, ünlü 
DJ’ler ve ikramlar eşliğinde sanat dolu bir etkinlik 
geçirdi. 

davet

SABİHA KURTULMUȘ ARZU KUNT

BİLGE KURU GÜL GÖLGE

ASLI PAMİR MURAT PİLEVNELİ
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Yedincisi 
gerçekleștirilen 
Artweeks@Akaretler; 
galeriler, koleksiyon 
sergileri ve bağımsız 
sanatçıların eserlerini 
ziyaretçilerle 
bulușturdu.

ALİ ELMACI ASLI CÜREKLİBATIR ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY 

ȘERİFE BİLGİLİ ERCANTÜRK BORA ERCANTÜRK BATYA KEBUDİ SİNAN TEMO



Nasıl geçtiğini anlamadan senenin sonuna geldik. Sanki zaman artık 
daha hızlı akıyor ve hızına yetișemiyoruz. Milenyum denen kavramı henüz 

net algılamıș değiliz, çünkü gerek teknoloji gerekse tüketim anlayıșı ile 
bir yerlere yetișmemiz gerekiyor, yetișemiyoruz ve en bașta kendimize 
yetemiyoruz. Kendimizi ıskaladık. Kendi ruhumuza yabancı hale geldik. 

Günlük telașlar içerisinde kaybolmușken hayattan ne istediğimizi, bizi mutlu 
eden șeyleri ve amaçlarımızı bulamıyoruz. Bana kalırsa milenyum, bir çeșit 

kaybolmușluk halidir.

Aşk Aniden Kapıyı Çalar

kadın-erkek-ilişki

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr
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Așk aniden kapıyı çalar. Biz ne olduğunu 
bile anlamadan bizi ele geçirir. Hayat 

sürprizlerle doludur ve yeni yıl her zaman 
için yeni bir pencerenin hayatımıza 

açılması anlamına gelir.

u satırları okurken ne düşündüğünüzü tahmin 
edebiliyorum; muhtemelen çok karamsar 
buldunuz ve belki de haklısınız fakat yine de ben, 
karamsarlık yerine gerçekçilik demeyi tercih 
ederim, çünkü etrafıma baktığım zaman mutlu 
insan bulmakta zorlanıyorum. Daha enteresan 

olanı; bunun maddiyatla bir ilgisi yok, yani parası olan da 
mutsuz ve huzursuz. Sosyal medyada mutluluk pozları veren 
insanlar, kendi hayatlarında bu rolü oynamayı bırakıyorlar. 
Bu durumda yeni yıla girerken herkese ilham verebilecek ve 
yaşanmış bir hikâyeyi sizlere sunmak istiyorum. Benim bundan 
tam sekiz sene önce bizzat şahit olduğum bu hikâyedeki 
danışanım, ismini vermeden bu hikâyeyi paylaşabileceğimi, 
çünkü başka insanlara ilham olmak istediğini söylemişti. Sekiz 
sene önce bir gün ofisimin kapısı çaldı; kırk beş yaşlarında, iyi 
giyimli ve zarif bir hanımefendi benden ilişkileri konusunda 
seans almak istediğini söyledi ve kendisiyle çalışmaya başladık. 
İlk başlarda çok karamsardı ve ne hayata ne de aşka dair bir 
umudu vardı. Aşk hayatında hep mutsuz olmuş ve yanlış 
insanları seçmişti, bunun nedenlerini anlamak ve artık 
hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyordu. Seanslarımız 
başladığında yeni bir ayrılık yaşamıştı ve kendisini terk eden 
adamı unutamıyordu. Aslında adamın kendisi için doğru 
bir profil olmadığını ve zengin olması nedeniyle kendisine 
yanaştığını biliyordu, çünkü adam kendisinden sürekli borç 
istiyordu ve âşık olan bir kadının ne kadar fedakâr olacağını 
tahmin edersiniz… Adamın aldığı borçlar gittikçe büyüyordu 
ve kadın her defasında bir damla sevgi sözcüğü için adamı 
kırmamaya özen gösteriyordu, çünkü sevgi açlığı vardı. 
Çocukluğunda babasından hiç sevgi görmemiş daha birçok 
kadın gibi, o da bu sevgi açlığını yanlış adamlarla gidermeye 
çalışıyordu; üstelik babasına benzer, borç alan, yalan söyleyen 
ve sonra ortadan kaybolan profilleri seçiyordu. Bilinçaltı bizi 
yönetir ve hep travmalarımızın benzerlerini ararız. 

Kendi hayatında yeni bir pencere açmak istiyordu fakat 
adım atacak cesareti yoktu; asla dışarı çıkmak, akşamları 
gezmek ve sosyalleşmek istemiyordu. Seanslarımızda 
kendisine yeni pencere açmadan ferahlamasının mümkün 
olmadığını anlattım. Bize nefes aldıracak bir rüzgârın esmesi 
için mutlaka pencereler açmamız gerekir. Yeni bir bakış açısı, 
yeni bir arkadaşlık, hatta yeni bir insanla tanışmak bile içine 

düştüğümüz darboğazdan bizi çekip çıkartır. Buna ihtiyacımız 
vardır, fakat yine de bunu görmezden geliriz.

İlk seanslarda bana asla inanmadı, kimseyi onu sevdiğim 
gibi sevemem diyordu, inatla saplantı haline getirmişti ve 
hatta adamı geri döndürüp düzeltmek, iyileştirmek, tedavi 
etmek istiyordu. Çalışmalarımızın ikinci ayında, artık onun 
zihninde başka mutluluk ihtimallerine inanmaya başladığını 
gördüm, çünkü seanslarda kendisine çizdiğim farklı bir hayatın 
tasarım sahnelerini gözünde canlandırabiliyordu. Şimdi ikinci 
aşamaya geçmemin vakti gelmişti; yani sahneleri hissetmek. 
Bir dans kursuna yazılmasını söylemiştim, çünkü dans etmeyi 
seviyordu fakat bir kursa yazılıp belirli günler dansa gitmeyi 
hiç düşünmemişti. Diğer insanlar gibi o da mutluluğun gelip 
kapısını çalmasını bekliyordu ancak, bu elbette mümkün 
değildi. Bir adım atması gerekiyordu ve benim görevim de 
ona bu adımı atmasında yönlendirici olmaktı. Dans kursuna 
yazıldığını ve orada bir ay içerisinde tam da kendi zevkine 
uygun bir adamla tanıştığını hayal etmesini söyledim. Pistte 
onunla dans ederken zihninde tasarım yapmasını istedim. 
“Dans ederken sana ne söyledi hayalinde?” diye sorduğumda, 
“Bir kahve içelim.” diye teklifte bulunduğunu söyledi. Tam 
üç ay geçti ve bu arada danışanım dansa gitmeye başlamıştı. 
Orada kendisine uygun bir adam olmadığını söylüyor fakat 
yine de seanslarını aksatmıyordu. Bir salı akşamı, seans saatinde 
ofisime geldiğinde yüzünde şaşkın bir ifade vardı ve bana 
uzaylı görmüş gibi bakıyordu. “Özür dilerim,” diye sözlerine 
başladı, “Biliyorsunuz, bugün dans kursum vardı ve ilk defa 
gelen bir adam benimle dans etmek istedi. Tam olarak benim 
tipim diyebilirim ve dans ederken bana aniden kahve içelim 
dedi, inanamadım, çünkü bu sahneyi zihnimde yaşamıştım.”

Aşk aniden kapıyı çalar. Biz ne olduğunu bile anlamadan bizi 
ele geçirir. Hayat sürprizlerle doludur ve yeni yıl her zaman 
için yeni bir pencerenin hayatımıza açılması anlamına gelir. 
İnsanlık tarihi boyunca nice umutsuzluk sona ermiş ve yeniden 
güneş doğmuştur. Hayatınızda mutlu değilseniz, yeni yılı bir 
fırsat gibi görmelisiniz ve hayal etmelisiniz. Gerçekten hayattan 
ne istiyorsunuz?

Bu sorunun cevabını net olarak biliyorsanız, yaşayacaksınız. 
Emin olun. İyi seneler! 

B



Bilișim Teknolojisi Uzmanı ve Araștırmacı Astrolog Aygül Aydın, Plüton’un bu 
sene Kova burcuna geçeceğini ve astrolojinin insan üzerinde oldukça etkili 
olacağını belirtirken yapay zekâ ve veri bilimindeki uzmanlıkların artacağını 
ön görüyor. Astromatik adıyla da tanıdığımız Aygül Aydın, gezegenlerin 

hareketlerini ele alarak, 2023 yılında hangi burcu neyin beklediğini
MAG Okurları için açıkladı.

astroloji

Yazı mı Tura mı?

AYgUL AYDIN
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Tutku ve hırslarımızın kurbanı 
olduğumuzda iç görümüzü 

kaybedebiliriz. Bu yıl Satürn Balık 
süreci ruhsal sağlığımızı korumak 

adına bizi davet ediyor.

stroloji, matematik dersindeki “olasılık” konusundan 
farklı değildir! Olasılık dersi almış olanlar bilirler. 
Bir topun siyah veya beyaz gelme olasılığı nedir? 
Olasılık ya da ihtimaliyet, bir şeyin olmasının veya 
olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik 
yüzdesi, değeridir. Olasılık; olayın olma şansını ifade 

ederken; istatistik, gerçekten olmuş olayların sana matematiksel 
hesabını sunar. Bir bilişim uzmanı olarak üniversitede görmüş 
olduğum bu olasılık dersi hakkında size bir sır vermek isterim. 
Bunu sadece bu dersi okumuş olanlar bilir. Bu dersi genelde 
sen geçemezsin, hoca geçirtir. Yani siz ne yaparsanız yapın, 
size istediğini yaşatacak bir şey olduğu aşikârdır. Astroloji sana 
ihmal ettiğin şeyleri gösterir. Başımıza gelen olumsuz olaylar, 
zaman zaman lütufkâr ve erdemli olmayı, bazen sevgiyi, bazen 
maneviyatı ya da eşlerimizi, çocuklarımızı, en kötüsü kendimizi 
ihmal ettiğimiz için gelir.

Kader hiçbir zaman değişmez, çünkü hepimizin mükemmel 
kaderleri vardır. Allah kullarını sever. Herkese güzel kader 
tasarlamıştır. Sadece bizler, başımıza gelen olaylara karşı davranış 
şeklimizle mükemmel yazgımıza gitmeye çalışırız. Allah bu 
yüzden Müslüman’a ilk emir olarak “ikra”, yani “oku” demiştir. 

Plüton’un Kova burcuna gireceği bu sene artık astrolojinin ne 
kadar güçlü olduğunu ve insanın hayatını nasıl değiştirebileceğini 
göreceğiz. Yapay zekâ ve veri bilimi alanında uzmanlaşmalar 
artacağı için bu olasılık dersi çok önemli olacak. Bu yüzden 
astrolojinin aslında bunun bir parçası olduğunu herkes keşfedecek. 
Ne kadar okur, ne kadar kendimizi geliştirirsek, o kadar yazgımızı 
gerçekleştiririz. Tutku ve hırslarımızın kurbanı olduğumuzda 
iç görümüzü kaybedebiliriz. Bu yıl Satürn Balık süreci ruhsal 
sağlığımızı korumak adına bizi davet ediyor. 2026 Şubat ayına 
kadar bizi farklı ve önemli bir süreç bekliyor. 2020-2022 senesinde 
Satürn Kova burcundayken nasıl insan olma sınavına tabi 
tutulduysak şimdi maneviyatı, ruhsal sağlığımızı koruma ve 
tekâmül etme noktasında sınanacağız. Sınırları ve sonları yöneten 
Satürn, bize sınırlarımızı öğretir, kaderimizi savaş şeklinde 
karşılayabilmemiz için form almamıza yardımcı olur. Satürn, size 
ustalık tekniklerini öğreten bir gezegendir. Mesela artık Kova ve 
yükselen burcu Kova olanlar, gerçek birer ustadır.
 
Psikologlar, psikiyatrlar, sanatçılar, spiritüelistler ve insan ruhu 
ile iş yapan herkes için önemli ve zorlayıcı bir süreç olduğunu 
söyleyebilirim. Çok fazla empati gerekecek ama herkes dünyada 
empati yeteneğini kaybedecek. Empati kaybolursa maalesef 
intiharlar artar, ilaç kullanımı artar. İnsanlar sokakta çıplak 
dolaşır, birbirine saldırır ve takıntılı ruh halleri ile birbirlerine 
zarar vermeye gider. Satürn Balık sürecinde (2023-2026) herkes 
davranışlarının sorumluluğunu almalı ve empati gücünü 
kaybetmemelidir. Teknolojiden uzak durmak değil ama onu daha 
yüksek bir hizmete sunmanız gerekecek. Satürn Balık’ta bir amaç 
duygusu, yeni bir bakış açısı paylaşma arzunuzu ortaya çıkartın. 
Bazen ağzınızdan çıkacak bir söz, ömür boyu pişmanlığa neden 
olabilir. Senin olanın sana gelmesi için kalbini kirletmeden bu 
döngüde kalabilmek bir meziyettir. İnsan kendini bildiğinde, 
Rabb’ini bilir ve tekâmül eder. Kendimizi, haddimizi bilme 
dönemine giriyoruz. Bilmeyenlerin ise yok olduğu enteresan 
bir süreç diyebiliriz. Bizler kendimizi bilme yolculuğumuzda 
astrolojiden bilgi almayı seçersek bu süreci başarılı geçirebiliriz. 
Anı yaşamak, insanın kendine tahammül etmeyi öğrenmesi 
ve çevresinde psikolojik olarak destek, aslında en önemli 
görevdir. İleriye bakacak iyimserliği ve devam etme isteği olanlar 

A
için, Satürn sizi besleyecek ve gelecek denemeler için 
hazırlayacaktır. Bu iki sene boyunca dünyanın dikkati 
dağınık olsa da siz dikkatinizi toplayın. “Herkes gider” ve 
“her şeyi bırakabilirsiniz” felsefesini benimseyin. Her şeyi 
bırakmaktan korkmayın, çünkü her şey diye bir şey yoktur. 

Balık dünyası; hiç bitmeyen bir mistisizm, yaratıcılık ve 
fantezi denizidir. En içten arzularımızın zihinsel biçimlerini 
doğurduğumuz güzel bir alandır; ama yalnız bırakılırlarsa 
orada kalabilirler. Satürn Balık’ta ilerlerken hayallerimizi 
gerçek, somut varoluşa getirmemize yardım etmeye çalışır. 
Bu, en yüksek amacımızı gerçekleştirmek için zemin 
hazırladığımız zamandır. Hayallerinizi gerçekleştirmek için 
harekete geçin ve bu enerjiyi değiştirin. Işığınızı parlatın, 
çünkü siz en parlak yıldızsınız… Kimsenin kaygı ve korku 
ile sizi manipüle etmesine izin vermeyin.

2023 yılının Plüton Kova Çağına Hazır mıyız?
2008 yılında Plüton Yay burcundan Oğlak burcuna 
geçti ve düşünün ki o yıllardan bu yana nasıl köklü 
değişimlere ilerledik. Plüton güç gezegenidir. Plüton Oğlak 
burcundayken, devlet/hükûmet/büyük kurumlar her 
şeyden sorumluydu ve tüm güce sahipti. Gelenekleri 
yıkmak asla mümkün değildi. Oğlak burcundaki Plüton, 
direktifler veren, hatalar yapan ama gücün, evin babasında 
olduğu bir zamandı. Artık çocuklar büyüdü. Şimdi, o 
dönemde yetişen çocukların yetişkin olduğu ve kendi 
güçlerini (toplumsal olarak) ilan ettiği bir zaman. Plüton, 
23 Mart 2023’ten 11 Haziran 2023’e kadar kısa bir süre Kova 
burcunda kalacak. Çok şanslıyız. 2024 yılı için bize fikir 
verecek. Yani 2044 yılına kadar yaşanacak yeni dünya 
düzenini göreceğiz. 21 Ocak 2024’te Kova’daki kesintisiz 
yirmi yıllık yolculuğuna başlayacak. (Plüton 23 Mart 
2023’te Kova’ya girer, 11 Haziran 2023’te Oğlak burcuna 
geri döner ve 21 Ocak 2024’te Kova’ya geri döner. Plüton 19 
Ocak 2044’te Kova’dan ayrılır.) Evet, doğru duydunuz. Bu, 
içinizden bazılarını “Yirmi yıl mı? 2044’te hayatta olacak 
mıyım?” gibi düşüncelere bir an için sevk etmiş olabilir. 
Hemen kasvetli düşüncelere girmeyin. Satürn ve Jüpiter’in 
Kova üzerinden son geçişi 2020-2023 arasında yaşandı. 
Pandemi, evden çalışma, dijitalleşme, teknoloji, dijital 
kanunlar, hastalıklar, bize Kova’nın günümüz dünyasıyla 
ilgili temalarını verdi. Şimdi bu Plüton geçişi, büyük ve 
farklı bir düzen kurmaya geliyor. Artık bazı geleneksel 
yapılar ve düşünceler yıkılıyor. Bu hemen olmayacak ama 
ne olabileceğini görmeye başlayacağız.
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son geçiși 2020-2023 arasında 
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dijitalleșme, teknoloji, dijital kanunlar, 

hastalıklar, bize Kova’nın günümüz 
dünyasıyla ilgili temalarını verdi.

Satürn Balık Burcuna Giriyor 
Satürn, 7 Mart 2023’te Balık’a girecek ve 13 Şubat 2026’ya kadar 
orada kalacak. Satürn’ün Balık ile ilişkisi önemlidir. İçinde bir 
sonlanma enerjisi barındırır. Satürn, yapısını ve düzenini nasıl 
kurması gerektiğini iyi bilir. Bütünün çıkarlarının düşünülmesi 
ve aşırılıklara karşı artık geleneklerin yıkılması ondan sorulur. 
Satürn’ün gücü, sorumluluk almaktır. Satürn’ün Güneş 
etrafındaki yörüngesi yaklaşık yirmi dokuz yılda bir 1/2 yıl 
sürdüğü için, buna “Satürn Dönüşü” denir. Tam kavuşumdan veya 
dönüşten önceki yıl, hayat önemli ölçüde değişmeye başlar. Artık 
bize hizmet etmeyen şeylerin gitmesine izin verme zamanının, 
bir sonun geldiğinin ve yeni devrin başladığını söyler. Genellikle 
profesyonel olarak bir genişleme ve artan sorumluluk dönemi 
olabilir. Her iki durumda da, bu dönüm noktası döngülerinin 
doruk noktasında olgunlaşır ve daha fazla güven, öz bilgi ve saygı 
kazanmak isteriz. Buna ihtiyaç duyduğumuz ve daha fazla bunun 
için mücadele verdiğimiz dönemlerdir. Kovalar rahat bir nefes 
alırken, Balık burçları yeni bir düzen kurmak için, daha disiplinli 
olmak adına çeşitli sınavlara girmeye doğru ilerliyor olacak.

23 Mart 1964 ile 6 Eylül 1964 arasında doğanlar, 16 Aralık 1964 ile 
3 Mart 1967 arasında doğanlar ikinci Satürn Dönüşü yaşayacaklar. 
21 Mayıs 1993 ile 30 Haziran 1993, 28 Ocak 1994 ile 7 Nisan 
1996 aralıklarında doğan biriyseniz, Satürn Dönüşü yaşamaya 
başlıyorsunuz. Bu tarih aralıklarında doğanlar, hayatlarının en 
büyük ve en güçlü kararlarını verecek olanlar diyebiliriz. Satürn 
Balık sürecinde dünyayı anlamak ve dünyanın çektiği acıyı 
paylaşmak çok önemli olacak. 

Bu Dönem Neler Yapabilirsiniz?
• Sezgilerinizin sesini dinleyin, gerçekten her şey çok güçlü 
olacak.
• Yaratıcı yeteneklerinizi mümkün olan en üst seviyeye getirin.
• Olumlu bakış açısına sahip olan insanlarla olun.
• Ekonomik ve iş meselelerinizi daha gerçekçi ele alın ve onları 
kontrol altında tutun.
• Hayallerinizi gerçeğe çevirin ve kimsenin hayallerinize yorum 
getirmesine izin vermeyin.
• Kendinizi geliştirmeden hayatı amaçsızca yaşamayın.
• Olumsuz düşünceler ve kendinize karşı şüphelere fazla yer 
vermeyin.
• Üzüntüler, gerçekler ya da kabul edemediklerinizi 
bağımlılıklarla geçirmeyin. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden 
kaçmayın.
• Aşk söz konusu olduğunda daha gerçekçi olun. Hayallerinizi 
doğru insanlar üzerine kurmazsanız, sonrasında kabus 
görürsünüz.
• Başarılı bir hayatın en önemli faktörlerinden biri başkalarıyla 
iyi anlaşmaktır. Kararsız ve uyuşuk biri olmayın. 

2023 Senesinde Burçları Neler Bekliyor?
Yükselen burcunuza, Ay burcunuza ve Güneş burcunuza göre 
hepsini okuyup sentezleme yapabilirsiniz.

Yükselen Koç veya Koç burcu olanlar: Sevgisizlikle 
savaşma, geçmiş düşüncelerine kapılıp kendini manipüle etme, 
aklından geçenlerle iç huzurunun bozulmasına izin verme. Artık 
senin işine yaramayan ne varsa ilişkilerini kes ve yeni yoluna 
devam et.

Koç burcu yıllık motto: “Eğer fırsatların ortaya çıkmasını 
beklerseniz, kalabalıktan biri olacaksınız.” (Edward de Bono)

Yükselen Boğa veya Boğa olanlar: Sosyal olarak 
kendi kendini beslemeye çalış, çevrenden beklentilerini 
azalt. Her şeye rağmen kendine yakışanı yapmaktan 
vazgeçme. Artık kaybettiğin şeyleri düşünmek yerine sana 
gelen güzel fırsatlarla yeni kuracağın hayatın tadını çıkar.

Boğa burcu motto: “Dünya size kim olmanız gerektiğini 
söylemeden önce, kim olduğunuzu hatırlayabiliyor 
musunuz?” (Charles Bukowski)

Yükselen İkizler veya İkizler burcu: Otorite 
figürleri, iş hayatı ile ilgili yeni gelişmeler olabilir. Bu yıl 
özellikle mart ayı sonrası evlilik, iş birlikleri gibi kalıcı 
kararlar içine girebilirsin. Gerçekten ait olduğun yerlere 
doğru çekiliyorsun.

İkizler burcu motto: “Rüzgârın nasıl estiği fark etmez. Farkı 
yaratan, kanatlarınızı nasıl açtığınızdır.”

Yükselen Yengeç veya Yengeç burcu olanlar: 
Üniversite, yüksek öğretim, yurt dışı ile ilgili konularda 
kendini geliştirebilirsin, bu konuda bilgilenmek sana çok şey 
katacak. Bu işleri önemse. Bu yıl çok emek verdiğini sandığın 
ama sana iyi gelmeyen şeylerden artık kurtuluyorsun. 
Bağlarını koparırken zaten kendine 2021-2022 senelerinde 
hazırlıklar yaptın. Kendinden emin olduğun bir seneye 
giriyorsun. Cesurca ilerle.

Yengeç burcu motto: “Kederin tek çaresi eylemdir.” (George 
Henry Lewes)

Yükselen Aslan veya Aslan burcu olanlar: Krizi 
yönetmek ve kendi kendini dinginleştirmek bu yıl motton 
olmalı, hayallerine güçlü bir şekilde ilerleyebilirsin. Bazı 
büyük devrimler yaratmaya doğru ilerliyorsun. Bu yıl diğer 
yıllardan daha güçlü ve başarılı olacak. Artık iş hayatındaki 
sorunlar geride kalıyor. Uzunca sene kölelik yaptığın şeylerin 
yöneticisi olmaya hazırlan.

Aslan burcu motto: “Kim olduğumuzun ölçüsü, sahip 
olduklarımızla ne yaptığımızdır.” (Vince Lombardi)
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“Herkes gider” ve “her șeyi 
bırakabilirsiniz” felsefesini benimseyin. 

Her șeyi bırakmaktan korkmayın, 
çünkü her șey diye bir șey yoktur. 

Yükselen Başak veya Başak burcu olanlar: İkili 
ilişkiler varsa ortaklıklarını hareketlendirebilirsin, bu alanda 
yeni başlangıçlar yapmak seni ileriye götürebilir. İş birlikleri ve 
kazançların artıyor. Kendini yenile ve arada kaldığın konuları 
bırak. Dünyaya açılmaya doğru ilerle. 

Başak burcu motto: “Henüz hedeflediğim yerde olmayabilirim 
ancak, dün olduğum yerden daha yakınım.” 

Yükselen Terazi veya Terazi burcu olanlar: İş 
ortamında değişiklikler yapmak isteyebilirsin, çalışma alanını 
düzenleyerek kendini rahatlatabilirsin. Bazı sınırları çizmeli ve 
dış kaynaklardan kazançlara doğru gitmelisin. Şu an bulunduğun 
yer konfor alanı gibi değil, daha iyisini hak ettiğini göreceksin. 
Parasal durumlarını daha güçlü ilerleteceksin. 

Terazi burcu motto: “Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda, 
hangi mucizelerin bizleri beklediğini asla bilemeyiz.” (Helen 
Keller)

Yükselen Akrep veya Akrep burcu olanlar: Partnerinle 
aranda geçen bazı meseleler gündemine oturabilir, bu konuları 
yeniden ele almak ve toparlamak sana düşebilir. İş hayatında ve 
ortaklıklarında önemli bir karar noktasında olacaksın. Güçlü 
sandığın bağlar belki de senin üzerini örttüğün şeylerdi. Tazminat 
ve hukuksal konularda başarılı bir sene içindesin. Ait olduğun 
gücü elde edeceksin. 

Akrep burcu motto: “Bir şeyi gerçekten yapmak isteyen, bir yol 
bulur; istemeyen mazeret bulur.” (E. C. McKenzie)

Yükselen Yay veya Yay burcu olanlar: Aile hayatını 
yönetmekte ya da ilişkilerde zorluk yaşıyor olabilirsin. Bu 
konuda her şeyin geçici olduğunu fark et ve anın tadını çıkarmak 
gerektiğini gör. Yeni bir aşka ya da ortaklığa başlıyorsun. Bu senin 
için bir dönüm noktası olacak. Bu sene kendini bulduğun ve 
taşındığın bir sene olacak. 

Yay burcu motto: “İçimde nefes olduğu müddetçe devam edeceğim.” 
(Og Mandino)

Yükselen Oğlak veya Oğlak burcu olanlar: İletişim 
kurmak bu yıl ana teman olacak. Hayatınla ilgili önemli bir 
başlangıç içine giriyorsun. Eskisinden daha cesursun. Artık sıkı 
sıkıya tutunduğun ve cesur olmadığın konularda daha cesur 
olduğunu göstermen gerekiyor. Finansal koşulların iyileşirken, 
bazı gizli saklı konular ortaya çıkıyor. Aşk hayatındaki heyecan ve 
kariyer başarın aynı anda ilerlerken daha güçlü hissedeceksin.

Oğlak burcu motto: “Asla geri çekilme. Asla açıklama getirme. İşini 
yap ve bırak ulusunlar.” (Benjamin Jowett)

Yükselen Kova ve Kova burcu olanlar: Parasal 
konularda kaynaklarını sorgulayabilirsin, bu anlamda kendine 
güzel bir yol bulmak sana fayda sağlayabilir. İş hayatında 
yeni başlangıçlara doğru ilerliyorsun. Biraz kendini serbest 
bırakmalısın. Son iki sene senin için çok yorucuydu ama artık 
tırtıldan bir kelebek oluyorsun. 2023 senesi özgürleştiğin ve 
kelebek olduğun bir sene.

Kova burcu motto: “Başımızı dik tutarak ilerliyoruz; ama geriye de 
bakıyor ve nereden geldiğimizi hatırlıyoruz.” (Michael Hudson)

Yükselen Balık ve Balık burcu olanlar: Kendinizi 
enerjik ve yeni başlangıçlar yapabilmeye hazır hissediyor 
olabilirsiniz. Bu fırsatı iyi değerlendirmeniz ve kendi 
kendinizi tetiklemeniz gerekiyor. Bu yıl size mucizelerini 
sunacaktır.

Balık burcu botto: “En iyi kendin ol; muhteşem, sade ve 
hakiki.” (Robert Browning)

Işığını kaybetmediğiniz, karanlıklarınızın ise aydınlık 
kazandırdığı harika bir sene dilerim.  



Yeni Model 
Görücüye 
Çıktı
Toyan Otomotiv ev sahipliğinde 
düzenlenen bir lansmanla 
Toyota’nın yeni C-SUV modeli 
Corolla Cross Hybrid tanıtıldı. 

“Efsane Bambaşka Bir Boyutta” sloganıyla satışa sunulan 
Toyota Corolla Cross Hybrid’in Ankara lansmanı, birçok 
davetlinin katılımıyla Toyan Otomotiv’de gerçekleşti.  
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Toyan Otomotiv 
Genel Müdür Yardımcısı Derya Ersoy “Yeni modelimiz, 
markamız ve hitap ettiği C-SUV segmentinde büyük 
bir öneme sahip olacak. Müşterilerimizin merakla 
ve heyecanla beklediği yeni modelimiz, henüz 
showroom’larımıza girmeden oldukça fazla talep aldı.” 
şeklinde konuştu. Lansmana katılan davetliler, markanın 
yeni modelini yakından inceleme fırsatı buldu. 

davet

DERYA ERSOY

LAMİSER KOÇAK, ERMAN KANTARCI, GAYE ÖZYÜREK, YÜCEL YALÇIN, AYKAN ÖNCÜ, DERYA ERSOY, 
DENİZ ÇİFTÇİ, EDA ȘENYILDIZ, AHMET ULUÇAY, MERAL ULUÇAY, VOLKAN KAPUCU
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