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editör

Yeni Anılara
eğerli MAG Okurları,

Yeni bir yıla başlarken hepimiz heyecan içindeyiz; 2023 bize neler getirecek merak ediyoruz... Umarım herkese başta sağlık 
olmak üzere huzur, mutluluk, sevgi, umut, güven, barış getirir... Hayallerimizin bile ötesinde güzel sürprizlerle dolu geçsin bu 
sene...

Hadi biz de güzelliklerle başlayalım bu sayıya... Kapağımızda Türkiye Eski Güzellik Kraliçelerinden Defne Samyeli’nin 
kızı olarak tanıdığımız Deren Talu yer alıyor. Annesinin yolunda ilerleyerek ekranlarda yıldızı parlamaya başlayan Talu; oldukça prestijli 
okullardaki eğitiminin ardından oyunculuğa adım attı. Enfes bir moda çekimi ve samimi söyleşisiyle bizlerle...

Oyuncularla devam edelim... Son zamanların dikkat çeken dizilerinden “Yalı Çapkını”nın Fuat’ı, Doğukan Polat ile hayatını ve projenin 
başarısını konuştuk. “Kasaba Doktoru” dizisine muhteşem bir giriş yapan Buse Orcan ile sanat ve özel hayatı hakkında sohbet ettik. 
“Alpaslan: Büyük Selçuklu”daki Seferiye Hatun rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Kayra Zabcı, dönem dizisinde yer almanın, at binmenin 
kendisine hissettirdiklerini anlattı...

Bu ışıltılı güzellikleri gördükten sonra; “Yeni yılda yeni bir ben istiyorum!” diyorsanız konunun uzmanları sizin için yazdı... Sizi baştan 
yaratacak tavsiyelere yer verdiğimiz MAG Sağlık-Güzellik bölümümüze bir göz atın. 

Mekânları için yenilik isteyenlerin en çok takip ettiği MAG Dekorasyon köşemizde ise sektörün ilgi gören isimleri var. Mimarların, iç 
mimarların, tasarımcıların, sanatçıların birbirinden hoş projelerine, eserlerine yer verdik. Yeni yıla yeni dekorlar olsun...

Bu arada dekorasyon mağazası; Via Gardenia’nın bahçesinde MAG PR Solutions olarak yılın son partisini organize ettik. Ateş çukurları 
etrafında soğuk kışa bir sıcaklık katarak; DJ performansı eşliğinde barbekü keyfi yaptık...

Tabii geçtiğimiz ay, her yeri yeni yıl coşkusu kaplamıştı. Biz de eğlenceli ve şık davetlerin renkli görüntülerine sayfalarımızda yer verdik. 
Kış aylarına girmemizle birlikte, markaların ve ünlü modacıların yeni koleksiyonlarının lansman davetleri gerçekleşti. Kış sporlarına start 
verildi. Arama devi Google, çok renkli bir organizasyonla 2022’nin arama trendlerini paylaştı. 

Yenilikler, kutlamalar ve değerli bilgilerle dolu bir MAG’la sizleri baş başa bırakıyorum. Yeni yıl tüm güzellikleriyle gelsin!

                     

             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
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
Ankara

Tel : +90 312 385 91 91

Basım Tarihi
29.12.2022

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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Maskulen 
Feminene Karşı
Güçlü ve sert çizgileriyle yüksek 

belli pantolonlar, bol kesimli 
parçalar; gün boyu șık ve rahat 

olmanızı sağlayacak...
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Büstiyer $480
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Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr

style

THE ROW
Ayakkabı $1.190
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BOTTEGA VENETA
Kar Gözlüğü $775

SAINT LAURENT
Gözlük $490

PERFECT MOMENT
Kazak $320

VUARNET
Pantolon $430

Kayak
Metalik veya bronz parlak 
bir șișme montla, birbirine 

zıt renklerdeki parçaları 
kombinleyerek kayak sezonunda 

muhteșem görüneceksiniz.
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Yeni 
Koleksiyona 
Özel Parti
İtalyan lüks moda markası Prada, 
İstanbul’daki özel bir kokteyl 
partisiyle yeni koleksiyonunu 
kutladı.

Aslı Pamir’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete moda, sanat 
ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Aralarında, partiye 
markanın kombinleriyle katılanların da bulunduğu davetliler, 
yeni koleksiyonu kutladı. DJ Can Sarıhan ve DJ Emre Garan’ın 
canlı performansları ve ikramlar eşliğinde geç saatlere kadar 
süren partide konuklar doyasıya eğlendi. 

davet

BURCU ÖZBERK YAĞMUR TANRISEVSİN SU ÇİFTÇİ

ZEYNEP ÜSTÜNEL DANIELA İPEKEL

MURAT PİLEVNELİ-ASLI PAMİR
40



Yeni 
koleksiyonun 
kutlama 
partisine yalnızca 
markanın 
kombinleriyle 
katılan konuklar 
da vardı.

BİRCE AKALAY ENİS ARIKAN DİLA TARKAN İSMAİL EGE ȘAȘMAZ-HANDE ÜNAL ȘAȘMAZ

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI ECE SÜKAN BATUHAN-CANSIN DENİZER ASLI TANDOĞAN



davet

EBRU KOHEN İBRAHİM SELİM SİBİL ÇETİNKAYA MERVE EFENDİOĞLU EMİR BAHADIR

EZGİ EYÜBOĞLU DOĞUKAN DUDAROĞLU, ALARA MİLDON EDA GÜRKAYNAK ELİF DÜRÜST

Moda, sanat 
ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimleri yeni 
koleksiyonu 
kutlamak için bir 
araya geldi.

ZEYNEP ÖZBAYRAK NAZ KESKİN, NAZLI VAR ROSELLA KARABACAK SAADET IȘIL AKSOY

YASEMİN TACİROĞLU

RACHEL ARAZ KİRESEPİ NESRİN CEVADZADE

MELODİ ELBİRLİLER-ARDA TÜRKMEN
42



Moda, sanat 
ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimleri yeni 
koleksiyonu 
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Banu Yağmurlu

Afi tap Akıncı

Doktor Banu Yağmurlu yoğun temposuna kısa bir Kuzu 
Effect AVM molası verdi. Dostlarıyla buluşarak önce Quick 

China’da yemek yiyen Yağmurlu, daha sonra Kaymaklava’da 
tatlı ve kahve keyfi yaparak dinlendi.

Başkent cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Afitap 
Akıncı, dostunun doğum gününü kutlamak için Kuzu Effect 

AVM’ye geldi. Zarafetiyle göz dolduran Afitap Hanım, Timboo 
Cafe’deki kutlamanın ardından sezon ürünlerini incelemek 

için Vakko’ya uğradı.

Tatlı Yedi

Dostunu Tebrik Etti

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Alev Tuna

Başkent sosyal yaşantısının tanınan isimlerinden Alev 
Tuna, akşam yemeği için Kuzu Effect AVM’deki Lou Cafe & 

Bistro’ya geldi. Yemeğinin ardından kahve keyfi yapmak için 
Vakko Bistrot’ya geçen Alev Hanım, bu sırada tüm zarafetiyle 

kameralarımıza el salladı.

Lou’da Yemek Vakti

Bengü Özdemir

Yazar, Mindfulness Eğitmeni ve Eczacı Bengü Özdemir, yoğun 
iş temposunun arasında Kuzu Effect AVM’ye gelerek yakınının 

doğum günü partisine katıldı. Ardından Roche Bobois’dan 
alışveriş yapan Özdemir, Starbucks’tan aldığı kahvesiyle 

AVM’den ayrıldı.

Etkinlik İçin Kuzu’da



Serpil Tüfekçi

Ebru Demiryürek

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Serpil Tüfekçi, 
yeni sezon ürünlerini incelemek için Kuzu Effect AVM’ye 
geldi. Önce arkadaşlarıyla Talk Cocktail’de kahvesini içen 

Serpil Hanım, daha sonra İpekyol, ADL ve W Collection’dan 
alışveriş yaptı.

Başkent cemiyet yaşantısının ünlü isimlerinden Ebru 
Demiryürek, Kuzu Effect AVM’de bulunan The Hunger’da 

yemek yedi. Yemeğinin ardından uzunca bir AVM turu yapan 
Ebru Hanım, Madame Coco’dan alışveriş yaptı.

Yeni Sezon Alışverişi

The Hunger’da Yemek

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Ebru Hanım, Madame Coco’dan alışveriş yaptı.

Yeni Sezon Alışverişi

The Hunger’da Yemek

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
Fatma Ulusoy Aksu

Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Fatma Ulusoy 
Aksu, yeni yıla yeni koleksiyonlar diyerek Vakko, Beymen Club 
ve ADL mağazalarından alışveriş yaptı. Gardırobunu yenileyen 

Fatma Hanım, daha sonra yorgunluk kahvesi içti.

Gardırobunu Yeniledi

Rezan Anık Yağız

Ankara sosyal yaşantısının ünlü isimlerinden Rezan Anık Yağız, 
yemek yemek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Önce Lou Cafe & 
Bistro’da yemek yiyen Rezan Hanım, daha sonra Türk kahvesi 

içmek için Vakko Bistrot’ya geçti.

Türk Kahvesi İçti



Billur Ünal

Burcu Yörübulut

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Billur Ünal, 
Kuzu Effect AVM’ye gelerek alışveriş yaptı. Beymen Club ve 
Vakkorama’yı gezen Billur Hanım, bir süre daha AVM turu 

yaptıktan sonra Quick China’ya geçti.

Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Burcu 
Yörübulut, kıyafet alışverişi için Kuzu Effect AVM’deydi. 

Beymen Club, Vakkorama ve ADL mağazalarından alışveriş 
yapan Yörübulut, daha sonra Foodland’e geçerek yemek yedi.

Tercihi Beymen

Kıyafet Alışverişi Yaptı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Kıyafet Alışverişi Yaptı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam Gülperi Özel

Başkent sosyal yaşantısının samimi yüzü Gülperi Özel, 
yakınlarıyla buluşmak için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. 

Önce İpekyol ve Atasay’dan alışveriş yapan Özel, daha sonra 
Giotto La Boheme’deki buluşmasına geçti.

Yakınlarıyla Kuzu’da

Figen Güneş Doğan

Doktor Öğretim Üyesi, Akademisyen Figen Güneş Doğan; 
akşam yemeği için Timboo Cafe’ye geldi. Yemeğinin 

ardından kısa bir Kuzu Effect AVM turu yapan Figen Hanım, 
Karaca’dan alışveriş yaptı.

Kuzu’da Akşam Yemeği



Pınar Canalp

Nurten Gündoğan

Ankara cemiyetinin sevilen isimlerinden Pınar Canalp, yeni 
yılın ilk alışverişi için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Uzunca 

bir AVM turunun ardından W Collection ve İpekyol’dan 
alışveriş yapan Canalp, yeni yılın getirdiği sevinçle 

objektiflere poz verdi.

Cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden Nurten Gündoğan 
ev dekorasyon alışverişi için Kuzu Effect AVM’yi tercih 

etti. Trendleri yakından takip eden Gündoğan, mağazaları 
dolaşarak ENNE ve Karaca’dan alışveriş yaptı. 

Yeni Yılın İlk Alışverişi

Dekor Ürünleri Aldı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Selen Bayülken Pamuksuz

Nev201 Genel Müdürü Selen Bayülken Pamuksuz, yoğun 
çalışmalarının arasında Kuzu Effect AVM’ye gelerek akşam 

yemeği yedi. Lou Cafe & Bistro’daki yemeğinin ardından D&R’a 
geçen Selen Hanım, kitap alışverişi yaptı.

Yemek ve Kitap

Hafi ze Öztürk

Viyana’nın güzellik merkezi Dr. Brows’un Türkiye’deki ilk 
şubesini Ankara’da açan Hafize Öztürk, yeni sezon alışverişi için 

Kuzu Effect AVM’ye geldi. Önce AVM’yi turlayarak İpekyol’dan 
alışveriş yapan Hafize Hanım, daha sonra Vakko Bistrot’ya 

geçerek yorgunluk kahvesi içti.

İpekyol’dan Alışveriş 



İsmail Ensari

Nural Aydın

Kalyon Enerji Proje Geliştirme Uzmanı İsmail Ensari, 
yemek yemek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Lemonde’deki 
yemeğinin ardından Vakko’ya uğrayan Ensari, yeni sezon 

alışverişi yapmayı ihmal etmedi.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın yemek 
yemek için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Lou Cafe & 

Bistro’daki yemeğinin ardından kahve içen Aydın, daha sonra 
kliniğine geri döndü.

Kuzu’da Yemek Yedi

Lou’da Yemek

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam Ayça Kerpiç

Doremi Restaurant şeflerinden Ayça Kerpiç, yoğun iş 
temposuna mola vererek Kuzu Effect AVM’ye geldi. Önce The 

Hunger’da kahve içen Kerpiç, daha sonra kısa bir alışveriş 
turu yaptı.

Kısa Bir Alışveriş Turu

Serkan Kuyumcuoğlu

Bilişim ve teknoloji sektörlerinin tanınan isimlerinden 
Panasonic Türkiye Satış Müdürü Serkan Kuyumcuoğlu, kış 
sezonu ürünlerini incelemek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

Alışverişini Vakkorama’dan yapan Kuyumcuoğlu, daha sonra 
yemek yemek için Lola Kitchen & Bar’a geçti

Vakkorama’dan Alışveriş
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Alper Topsakal

Sena Köseoğlu

Ünlü sanatçıların avukatlığını üstlenen Alper Topsakal, 
yoğun iş temposunun arasında Kuzu Effect AVM’ye gelerek 
yemek yedi. The Hunger’dan çıkan Topsakal, Starbucks’tan 

kahvesini alarak AVM’den ayrıldı.

Rouz markasının kurucusu Moda Tasarımcısı Sena 
Köseoğlu, sezon alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

Önce mağazaların vitrinlerini inceleyen Köseoğlu, Vakko ve 
Beymen Club’dan alışveriş yaptı; ardından Vakko Bistrot’da 

yorgunluk kahvesi içti.

İş Temposuna Yemek Molası

AVM’yi Turladı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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İş Temposuna Yemek Molası

AVM’yi Turladı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
Derya Vesek

TED Mezunlar Derneğinin halkla ilişkiler departmanında 
çalışmalarını sürdüren Derya Vesek, dekorasyon alışverişi için 
Kuzu Effect AVM’deydi. Karaca’dan alışveriş yapan Vesek, daha 

sonra Morpho Effect’te yemek yedi.

Karaca’dan Alışveriş

Nehir-Zeynep Turgut-Defne Çankaya

Doç. Dr. Zeynep Turgut, yoğun iş temposunun ardından kızlarıyla 
birlikte Kuzu Effect AVM’ye gelerek yemek yedi. Yemeğin 

ardından Eğlenjoy’a geçen Çankaya ailesi, çok keyifli 
bir gün geçirdi.

Kızlarıyla Kuzu’da



Yasemin Türkoğlu

TEV Şube Yürütme Kurulu Başkanı Yasemin Türkoğlu, 
yoğun iş temposuna kısa bir Kuzu Effect AVM molası 

verdi. Lisette Guilty Pleasures’tan çikolata alışverişi yapan 
Türkoğlu, Vakko Bistrot’dan kahvesini alarak 

AVM’den ayrıldı.

Kahve İçti

Eren Mermer 

TEV Ankara Şubesi Bağış Kabul Sorumlusu Eren Mermer, 
alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Beymen Club, 

Columbia ve Göz Grup Optik’ten alışveriş yapan Mermer, 
daha sonra yorgunluk kahvesi içmek için Dubh Linn’e geçti.

Sezon Alışverişi Yaptı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
Monica Wegrzyn

Pazar gününü Kuzu Effect AVM’de geçiren, Doremi Restaurant 
şefi Monica Wegrzyn; önce Vatan’dan teknoloji alışverişi yaptı, 
ardından ADL mağazasına geçerek yeni sezon koleksiyonlarını 

inceledi.

Pazarını Kuzu’da Geçirdi

Didem Can Kara-Arven Eva Kara

Ankara sosyal yaşantısının isimlerinden Didem Can Kara ve 
kızı Arven Eva hafta sonunu Kuzu Effect AVM’de geçirdi. Önce 
Timboo Cafe’de yemek yiyen Kara ailesi, daha sonra B&G’den 

alışveriş yaptı.

Kızıyla Hafta Sonu



Gülhan-Kağan Balcı

Ankara sosyal yaşantısının sevilen simalarından Gülhan 
Balcı ve oğlu Kağan, Kuzu Effect AVM’de bulunan 

Eğlenjoy’daydı. Daha sonra E-Bebek mağazasına geçerek 
alışveriş yapan Balcılar, yemek yemek için 

The Hunger’ı tercih etti.

Kuzu’da Vakit Geçirdiler

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam

Varol Korkmaz

Başkent cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Varol 
Korkmaz, Kuzu Effect AVM’nin mağazalarını gezdi. İpekyol  

ve Vakkorama’dan sezon alışverişi yapan Varol Hanım, daha 
sonra Giotto La Boheme’e geçerek yorgunluk kahvesi içti.

Mağazaları Gezdi
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Şeyda-Doruk-Kamil Akyıldız

TUSAŞ Başmühendisi Kamil Akyıldız, ailesiyle birlikte 
Kuzu Effect AVM’ye geldi. Quick China’daki yemeklerinin 

ardından, oğulları Doruk için alışveriş yapan Şeyda Hanım ve 
Kamil Bey, kendileri için de ENNE ve Evidea’dan mobilya ve 

dekorasyon ürünleri aldı.

Ailece Kuzu’da

Tuğba-Hira Koç

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Tuğba Koç, kızı 
Hira ile birlikte Kuzu Effect AVM’yi gezdi. Önce Timboo 

Cafe’de yemek yiyen anne-kız, Toyzzshop’tan alışveriş yapıp 
Eğlenjoy’a geçti.

Yemek Ardından Alışveriş



Yașam alanlarını yeniden dekore etmenin, değișikliğe gitmenin ya da sıfırdan bir tasarı 
olușturmanın; hem kișinin hem de ortamın enerjisini yenilediğini biliyoruz. Çalıșma modellerinin 

günümüzde yeniden șekillenmesiyle, ișlerini artık evden yürütenlerin sayısı bir hayli artmıș 
durumda ve bu da çalıșma alanlarının yeniden dekorasyonunu gündeme getiriyor.

Biz de; kișinin kendini zinde ama aynı zamanda rahat hissetmesinin iș verimliliğini arttırdığı 
gerçeğiyle, konforunuzu yükseltecek, ișlevsel, üretkenliğinize katkı sağlayacak, size motivasyon 

katacak hem keyifl i hem de gerekli ürünler derledik. Evden çalıșanlar, öğrenciler, çalıșma ortamını 
eve tașıyanlar ya da yeni bir ortam olușturmak isteyenlere fikir verecek dekorasyon ve mobilya 

ürünlerinin tamamını Kuzu Effect AVM içerisinde bulabilirsiniz. 
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Sokakları bu kıș domine 
edecek parçaları 

gardırobunuza ekleyerek 
yeni yılın trendini tașıyın. 
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Sizler için derlediğimiz 
parçalarla, karșınızdakini 
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Sokak 
Hayvanları İçin
Buluştular 
Sokak hayvanları için düzenlenen 
bağış etkinliği “The Pet Gala”, bu yıl 
sokak köpeklerinin kısırlaştırılması 
hedefi ile büyük bir değişimin ilk 
adımını attı. 
“Sokak hayvanları için daha iyi bir yaşam mümkün.” 
gerçeğine inanan hayvansever bir grup profesyonel tarafından 
oluşturulan yardım etkinliğine; iş, cemiyet ve sosyal hayatın 
önde gelen simaları katıldı. Misafirler, projeye destek için 
gönüllü olan Candan Erçetin’in performansı ile unutulmaz bir 
akşam yaşadı.  

davet

ENDER MERMERCİ İSMAİL ACAR HANDE CAN

ARZU-MURAT ATABARUT

MURAT ASLAN, DERİN MERMERCİ
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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  



davet

DAMLA KÜRKLÜ, SERHAT TUNCAY BURAK DENİZ MÜGE BOZ TANEM SİVAR

DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLA TARKAN DOĞRUER-DAĞHAN DOĞRUER NUR BİLEN YAVUZER

Kırmızı halıda, 
sahiplendikleri 
köpekleriyle 
yürüyen 
ünlü isimler 
geceye bağıșta 
bulunmayı ihmal 
etmedi.
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ncelikle kendinizden biraz bahsederek 
başlar mısınız? Neler yaptınız, bu 
sektöre yönelmeye nasıl karar verdiniz, 
Jouel Gold Collection’ın kuruluşundaki 
motivasyonunuz neydi?
Beliz Acıpayamoğlu ve Emin Hoşgör olarak 

Jouel’de yolumuza devam ediyoruz. Kuyumcu bir aileden 
gelen iki kardeşin torunlarıyız. 

Beliz Acıpayamoğlu: 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda-Tekstil Tasarım bölümü 
mezunuyum. Tasarım ve moda, hayatımın merkezi 

diyebilirim. Çocukluğumdan beri böyleydi;  2019 yılında 
influencer oldum. Bu vesile ile, ürünlerin reklamını yapmak 
adına Emin Bey benimle iletişime geçti. Ben ürünlerin 
tamamını görmek için Kapalıçarşı’ya gittim ve karşılaştığım 
manzara karşısında büyülendim. Tasarımların reklamını 
yapmaktan öte, içinde bulunmam gereken bir alanmış gibi 
hissettirdi bana. Zaten kuyumcu kökenli olduğumuzdan, 
tasarım gücüme de güvenerek, zorlanabileceğimi 
asla düşünmedim. Hatta çok yakında da “Tam Beliz!” 
diyebileceğiniz bir koleksiyon gelecek. Emin Bey ile yola 
devam ettiğimizden beri güzel yerlerden geçiyoruz. Daha da 
geçeceğiz.  

Ö

Yurt dıșındaki müșterilerinden gelen fikirler ve çizimler doğrultusunda bir 
sonraki koleksiyonlarını çeșitlendirdiklerini belirten Jouel kurucusu 

Emin Hoșgör ve firma ortağı Beliz Acıpayamoğlu, markanın ürün yelpazesini 
ve global çapta elde ettikleri bașarının sırrını MAG Okurları için açıklıyor...

Kullanıcıyla Şekillenen Tasarımlar

Jouel

röportaj

BELİZ ACIPAYAMOĞLU

 Emin Hoşgör: 1998 yılında profesyonel kuyumculuk hayatıma, 
üniversite sonrası New York’taki büyük bir perakende zincirinde 
çalışarak başladım. Kuyumcu bir ailede, üçüncü kuşak olarak 
mesleğimi devam ettiriyorum. Aile mesleği olduğu için bu alanda 
edindiğim bilgi, birikim ve deneyimle perakende, toptan ve üretim 
süreçlerini öğrenip tecrübe kazandım.  2011 yılında, Türkiye’nin 
tanınan bir mücevher markasından ayrılıp Jouel’i kurdum. 
Jouel’de ilk olarak gümüş takı imalatına başladım. Ürettiğimiz 
takıların güncel gümüş modeller ve uygun fiyatlı olması büyük 
beğeni topladı. Genelde yurt dışı ağırlıklı çalışmaya başladım. 2021 
yılında Amerikalı bir müşterimin talebi üzerine altın, pırlanta ve 
değerli renkli taşlarla yeni takılar üretmeye başladım.

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor? 
Koleksiyonlarınızı oluştururken dikkat ettiğiniz 
kriterler neler? 
Ürün yelpazemizde on dört ve on sekiz ayar pırlanta ve değerli 
taşlı yüzük, küpe ve kolye yer alıyor.  Koleksiyonlarımızı genelde 
yurt dışındaki müşterilerimiz belirliyor. Amerika, Avrupa ve 
Avustralya’daki müşterilerimizden güncel modellere uygun 
fikirler geliyor. Bize çizim gönderiyorlar ve bir sonraki koleksiyonu 
onların isteklerine göre alternatif modellerle çeşitlendiriyoruz. 
Takılarımız ince, hafif, daha çok taşı ön plana çıkaracak modeller. 
Şu an için fiyatlarımızı uygun tutabilmek adına, daha güncel 
modeller ve minimal takılar tasarlıyoruz. Bu da, takılarımızın 
bütün dünyada her kesimin rahatça ulaşabileceği fiyatta ve 
tasarımda olmasını sağlıyor. Modellerin devamlılığı ve çizgisi kısa 
sürede bizim imzamız olmaya başladı. 

Hangi değerli taşları kullanıyorsunuz? Bu taşların 
sizin için taşıdığı anlamlar var mı? 
Genelde renkli taşlı, değerli ve yarı değerli taşlı takılar üretiyoruz. 
Takılarımızda mutlaka pırlanta kullanamaya çalışıyoruz. Renkli 
taşların yanı sıra, sadece pırlanta olan kolye, küpe ve yüzüklerimiz 
de var.  

Üretim süreci nasıl işliyor? 
Bütün ürünler kendi imalatımız. Daha önce de söylediğimiz gibi 
dünyanın birçok yerinde müşterilerimiz var. Onlarla sürekli 
iletişim halindeyiz. Onlardan bize sürekli olarak çizimler, yeni 
fikirler geliyor. Biz de, kuyumculuk alanındaki tecrübemizle 
onlara istedikleri ürünleri en iyi kalite ve fiyatla üretiyoruz. 
Kendi tecrübemizi de ekleyip yepyeni koleksiyonlar sunuyoruz. 
Modelleme, taş seçimi, cila, mıhlama, kısacası  ürünün son haline 
kadar tüm aşamamalar bizim kontrolümüzde.

Jouel kullanıcısını nasıl tanımlarsınız? Müşteri 
portföyünüz nedir?
Jouel kullanıcıları, hedef kitlemize çok paralel ilerlemekte. Şık, 
zarif kadınların tercih ettiği bir markayız. Kullanıcılarımız, 
tereddütsüz, hayatlarının her alanına uygun olarak 
kullanabilecekleri tasarımlarla karşılaşmaya devam edecekler.  

Global çapta öne çıkmak için neler yapmak gerekir?
2010 yılından beri Amerika, Avrupa ve Avustralya’da toptan 
ve perakende mağaza müşterilerimiz var.  Bu müşterilerimize 
şu anda, yeni ürettiğimiz altın takılarımızı gönderiyoruz. 
Satışlarımızdan çok memnunuz, çok güzel geribildirimler 
alıyoruz. Ayrıca Kapalıçarşı mağazamızdan dolayı, dünyanın 
her bölgesinden perakende müşterilerimiz oluyor. İstanbul’da 
tanıştığımız müşterilerimiz ile sosyal medya aracılığıyla iletişim 
kurup yeni modellerimizi sunuyoruz ve satış yapıyoruz.  

jouelgoldcollection
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 Emin Hoşgör: 1998 yılında profesyonel kuyumculuk hayatıma, 
üniversite sonrası New York’taki büyük bir perakende zincirinde 
çalışarak başladım. Kuyumcu bir ailede, üçüncü kuşak olarak 
mesleğimi devam ettiriyorum. Aile mesleği olduğu için bu alanda 
edindiğim bilgi, birikim ve deneyimle perakende, toptan ve üretim 
süreçlerini öğrenip tecrübe kazandım.  2011 yılında, Türkiye’nin 
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Jouel’de ilk olarak gümüş takı imalatına başladım. Ürettiğimiz 
takıların güncel gümüş modeller ve uygun fiyatlı olması büyük 
beğeni topladı. Genelde yurt dışı ağırlıklı çalışmaya başladım. 2021 
yılında Amerikalı bir müşterimin talebi üzerine altın, pırlanta ve 
değerli renkli taşlarla yeni takılar üretmeye başladım.

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor? 
Koleksiyonlarınızı oluştururken dikkat ettiğiniz 
kriterler neler? 
Ürün yelpazemizde on dört ve on sekiz ayar pırlanta ve değerli 
taşlı yüzük, küpe ve kolye yer alıyor.  Koleksiyonlarımızı genelde 
yurt dışındaki müşterilerimiz belirliyor. Amerika, Avrupa ve 
Avustralya’daki müşterilerimizden güncel modellere uygun 
fikirler geliyor. Bize çizim gönderiyorlar ve bir sonraki koleksiyonu 
onların isteklerine göre alternatif modellerle çeşitlendiriyoruz. 
Takılarımız ince, hafif, daha çok taşı ön plana çıkaracak modeller. 
Şu an için fiyatlarımızı uygun tutabilmek adına, daha güncel 
modeller ve minimal takılar tasarlıyoruz. Bu da, takılarımızın 
bütün dünyada her kesimin rahatça ulaşabileceği fiyatta ve 
tasarımda olmasını sağlıyor. Modellerin devamlılığı ve çizgisi kısa 
sürede bizim imzamız olmaya başladı. 

Hangi değerli taşları kullanıyorsunuz? Bu taşların 
sizin için taşıdığı anlamlar var mı? 
Genelde renkli taşlı, değerli ve yarı değerli taşlı takılar üretiyoruz. 
Takılarımızda mutlaka pırlanta kullanamaya çalışıyoruz. Renkli 
taşların yanı sıra, sadece pırlanta olan kolye, küpe ve yüzüklerimiz 
de var.  

Üretim süreci nasıl işliyor? 
Bütün ürünler kendi imalatımız. Daha önce de söylediğimiz gibi 
dünyanın birçok yerinde müşterilerimiz var. Onlarla sürekli 
iletişim halindeyiz. Onlardan bize sürekli olarak çizimler, yeni 
fikirler geliyor. Biz de, kuyumculuk alanındaki tecrübemizle 
onlara istedikleri ürünleri en iyi kalite ve fiyatla üretiyoruz. 
Kendi tecrübemizi de ekleyip yepyeni koleksiyonlar sunuyoruz. 
Modelleme, taş seçimi, cila, mıhlama, kısacası  ürünün son haline 
kadar tüm aşamamalar bizim kontrolümüzde.

Jouel kullanıcısını nasıl tanımlarsınız? Müşteri 
portföyünüz nedir?
Jouel kullanıcıları, hedef kitlemize çok paralel ilerlemekte. Şık, 
zarif kadınların tercih ettiği bir markayız. Kullanıcılarımız, 
tereddütsüz, hayatlarının her alanına uygun olarak 
kullanabilecekleri tasarımlarla karşılaşmaya devam edecekler.  

Global çapta öne çıkmak için neler yapmak gerekir?
2010 yılından beri Amerika, Avrupa ve Avustralya’da toptan 
ve perakende mağaza müşterilerimiz var.  Bu müşterilerimize 
şu anda, yeni ürettiğimiz altın takılarımızı gönderiyoruz. 
Satışlarımızdan çok memnunuz, çok güzel geribildirimler 
alıyoruz. Ayrıca Kapalıçarşı mağazamızdan dolayı, dünyanın 
her bölgesinden perakende müşterilerimiz oluyor. İstanbul’da 
tanıştığımız müşterilerimiz ile sosyal medya aracılığıyla iletişim 
kurup yeni modellerimizi sunuyoruz ve satış yapıyoruz.  

jouelgoldcollection



Orman 
Temasıyla 
Yeni Yıl 
Kutlaması
Caroline Koç ve Banu Yentür, 
Haremlique markalarının 
İstanbul’daki mağazasında yeni 
yıla özel bir davet verdi.

Orman temasıyla göz alıcı bir atmosfere bürünen 
davete iş, cemiyet ve moda dünyasının ünlü isimleri 
katıldı. Markanın yeni koleksiyonlarının da misafirlerin 
beğenisine sunulduğu partide konuklar oldukça keyifli 
anlar yaşadı. 

davet

BANU YENTÜR, CAROLİNE N. KOÇ

NEBAHAT ÇEHRE

SEDEF İYBAR
NEVBAHAR KOÇ
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İstanbul ve Miami’de mağazaları bulunan 
markanın Türkiye’deki yeni yıl partisinde 
konuklar eğlenceli saatler geçirdi.

ECE VAHAPOĞLU

CHRISTINA GIRAUD, SABA TÜMER

SEDAR GÜLGÜN, BEGÜM KIROĞLU

AYLİN KOÇ, BERRİN YOLERİ, CAROLİNE N. KOÇ



KKTC’nin 
Kuruluşu 
Kutlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) kuruluşunun otuz 
dokuzuncu yıl dönümü sebebiyle 
Ankara’da bir resepsiyon verildi.

Grand Ankara Otel’de gerçekleşen törene çok sayıda konuk 
katıldı. Şehitler için saygı duruşunun ardından okunan İstiklal 
Marşı ile başlayan resepsiyonda KKTC’nin Ankara Büyükelçisi 
İsmet Korukoğlu; KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının onurlu 
varoluş mücadelesinin en kıymetli eseri olduğunu belirttiği bir 
konuşma yaptı. 

davet

AYLA AKSOY EKREM-SEVTAP TELLİ

ESRA ÖZDEMİR

İSMET-SUNA KORUKOĞLU
72



KKTC’nin 
kurulușunun 
39. yıl dönümü 
resepsiyonuna 
çok sayıda 
diplomat, ordu 
mensubu ve özel 
davetli katıldı.

NEZİH ALLIOĞLU

HÜSEYİN ULAK

BAHADIR KELEMCİSOY

DEMET ARSLAN NİLUFER-HAKAN YAȘAR İLKNUR-İLKER ÖZTÜRK



Assembly 
One Tower 
Ankara Açıldı
Geleceğin ofis yaşamını yeniden 
tasarlayan Assembly, progresif 
iş kulübü anlayışını Ankara ile 
tanıştırdı. 

Assembly Buildings, değişen iş yaşamı ihtiyaçlarını karşılayan 
tam donanımlı iş ve yaşam merkezini One Tower Ankara’da 
açtı. Firmanın kurucu ortakları İsmet Öztanık ve Yiğit Şatıroğlu 
ev sahipliğindeki açılış davetine Ankara diplomasi, iş ve 
sosyal hayatından önemli isimler katılım gösterdi. Endonezya 
Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Birleşik Krallık Büyükelçisi 
Ajay Sharma ve eşi Evren Birdal Sharma, Kanada Büyükelçisi 
Jamal Khokhar davete katılan isimler arasında yer aldı. 

davet

İSMET ÖZTANIK, PETERIS VAIVARS, GÖZDE DİZDAR
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Yılbaşını 
Göz Alıcı 
Bir Davetle 
Kutladılar
İtalya’nın ünlü markası 
Falconeri, Venedik Sarayı’nda 
yeni yılın gelişini kutladı.

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yanı sıra 
İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin 
de katıldığı yılbaşı daveti, Özlem ve Marco Temponi ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Venedik Sarayı’nın görkemli 
atmosferindeki etkinlikte konuklar, dünyaca ünlü şef 
Carlo Bernardini’nin geceye özel lezzetleri ile keyifli 
anlar yaşadı. 

davet

GIORGIO MARRAPODI ASLIHAN KORUYAN SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI EMİN HİTAY

MARCO-ÖZLEM TEMPONI
76



İș, sanat 
ve cemiyet 
hayatının ünlü 
simalarının 
katılım gösterdiği 
davette konuklar 
markanın 
koleksiyonlarını 
yakından 
inceleme fırsatı 
da buldu.

GİZEM SABANCI-MELİS ÖZALTIN SERKAN ÇAYOĞLU-ÖZGE GÜREL EMİR BAHADIR

DİLA TARKAN BURCU ESMERSOY ALBERT-LAL ERSU ÖZMİZRAHİ HAKAN SABANCI
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endinizden bahsederek Two’s Touch’ın 
kuruluşunu anlatır mısınız?
Hep hayal gücü çok kuvvetli bir çocuk oldum. 
Sürekli hayaller kurar ve resim yapardım. Aslında 
resim yeteneğimi de çocukken keşfettim ve iç 
mimar olmaya karar verdim diyebiliriz. 2011 

yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü’nden mezun oldum. İç mimarlık alanında çok kısa 
bir süre çalıştıktan sonra modaya olan tutkum galip geldi 
ve bu alanda ilerlemeye karar verdim. Moda eğitimi alarak 
Two’s Touch’ı kurdum ve benim için dönüm noktası olacak 
serüvenim de bu şekilde başladı. Two’s Touch ismi; ikinin 
ilhamıyla kadınlara dokunuşundan geliyor. İki kişi olarak 
başladığımız bu serüvende yollarımıza yalnız devam etme 

kararı aldık. Bu süreç benim için oldukça zorluydu; ama 
ben insanların, hayal ederek başladığı, cesaret edip çalıştığı 
hikâyenin kahramanı olabileceklerini düşünüyorum. Bu 
yüzden hayal etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Hedefim 
Two’s Touch’ı her sezon daha da büyüterek global anlamda 
başarıya ulaştırmak.

Modaya bakış açınız nedir? Tasarımlarınızı 
hangi anlayışa dayanarak yapıyorsunuz? 
Koleksiyonlarınızı oluştururken size ne ilham 
veriyor? 
Bence moda, özgün ve yenilikçi olmak demek. Teknolojiyle 
birlikte her tasarımcıya ve markaya ulaşmak kolaylaştı. Bu 
nedenle öne çıkabilmek ve akılda kalabilmek için gelişime ayak 

K
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okuduktan sonra modaya olan ilgisini fark 

ederek hayatının dönüm noktasını yașadığı Two’s Touch’ı kuran 
Begüm Aslankoç, sezon trendlerine de değinerek 

son koleksiyonundan bahsediyor...

İddialı Tasarımlar
Two’s Touch

BEGÜM ASLANKOÇ

röportaj



twostouch

uydurmak, yeni ve özgün tasarımlar yaratmak gerektiğini 
düşünüyorum. Sezonun trendlerine körü körüne bağlı 
kalmak yerine, tasarımlarıma bakış açımı da yansıtmaya, 
böylece onlara hayat vermeye çalışıyorum. Two’s Touch’ın 
çıkış noktası da bu oldu aslında: Giydiklerimiz, üzerimizde 
hayat bulmalıdır. Böylece diğer tasarımlardan farklı ve benden 
parçalar olan bir koleksiyon ortaya çıkıyor. Koleksiyonlarımı 
oluştururken en büyük ilhamım özgür, kendine güvenen ve 
cesur kadınlar. Tasarımlarımı onların üzerinde hayal edip 
hayata geçiriyorum.

Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunuzda tercih 
ettiğiniz renk ve kumaşlara değinir misiniz? 
Son koleksiyonumda modası hiç geçmeyen, feminen ve cool bir 
imaj yaratan derilere ağırlık verdim. Asla modası geçmeyen, 
saf beyaz rengi de deri parçalar ile birleştirdim. Ayrıca 
koleksiyonumda süet, saten ve yün içerikli doğal kumaşları da 
görmek mümkün. 2023 yılının trend renklerinden olan mint 
rengi ve doğadan ilham alan yeşil tonları da koleksiyonun öne 
çıkan renkleri arasında. Two’s Touch’ın klasikleşen pastel ve 
toprak tonları da yine sezonun vazgeçilmez renkleri arasında.

Yeni koleksiyonunuzu üç kelime ile anlatacak 
olsanız ne dersiniz? 
Cesur, çarpıcı, iddialı.

Bu koleksiyonunuzun anahtar parçaları hangileri? 
Favoriniz var mı?
Son koleksiyonun anahtar parçaları kesinlikle tulumlar 
ve takımlar. Tulumlar, ofis stiline uyarlanabilirken cool bir 
görünüm sağlıyor. Ayrı ayrı da kombinlenebilen takımlar 
ise maskulen tarzı ile şıklığı dengeliyor. Bu nedenle takımlar, 
sezonun star parçalarından birisi diyebiliriz. 

Deri parçalar her zaman vazgeçilmezim olmuştur. Bu nedenle 
benim favorilerim; deri tulum, trençkot ve oversize deri gömlek. 
İddialı görünmek isteyen cesur kadınlar, deri takımlar ile 
görünümlerini tamamlayabilirler veya oversize deri gömlek ile 
kombinlerinde cool bir görünüm yakalayabilirler.

Two’s Touch olarak ulaşmayı istediğiniz hedef 
kitleniz nedir?
Two’s Touch olarak hedefimiz, Türkiye’de kazandığımız 
başarıyı, global alana taşıyarak orada da bir hedef kitle 
oluşturmak. Şu anda özellikle Orta Doğu bölgesinden yoğun 
talep alıyoruz. Bu nedenle yurt dışına yönelik çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni sezondaki hedefimiz; 
Avrupa’da ve Amerika’da da, kendine güvenen, tarz sahibi 
ve cesur kadınların Two’s Touch ile tanışmalarını sağlayıp 
tüm dünyada Two’s Touch tasarımlarıyla yürüyen stil sahibi 
kadınları görmek diyebiliriz. 



Google 
Ünlü İsimleri 
Buluşturdu
Arama motoru devi Google, 
2022’nin arama trendlerini 
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği 
bir etkinlikle duyurdu.

Yılın önce çıkan aramalarının paylaşıldığı 2022 Google 
Arama Trendleri (Google Year in Search 2022), Türkiye’de ilk 
kez düzenlenen fiziksel bir etkinlikle duyuruldu. Yılın en 
merak edilen aramalarının İbrahim Selim’in sunuculuğunda 
açıklandığı sürprizlerle dolu geceye pek çok ünlü isim katıldı. 

davet

MEHMET KETELOĞLU DOLUNAY SOYSERT

İDİL YAZAR SELMA ERGEÇ

HANDE ERÇEL
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EZGİ MOLA BURCU ESMERSOY BURCU BİRİCİK ECE SÜKAN

TUĞRUL TÜLEK EBRU CÜNDÜBEYOĞLU BİRCE AKALAY ȘEYDA ERDOĞAN

Oldukça renkli 
anların yașandığı 
sürprizlerle 
dolu geceye 
birbirinden ünlü 
isimler katılım 
gösterdi.



Defne Samyeli’nin kızı olarak küçük yașlarından bu yana göz önünde olan ve 
sosyal medyada yaptığı paylașımları sevenleri tarafından merakla takip edilen, 

Las Vegas doğumlu Deren Talu; oldukça prestijli okullarda eğitim almıș 
bir oyuncu. Aynı zamanda duru güzelliğiyle de dikkat çeken Talu’yu 

son olarak “Seversin” adlı romantik komedi yapımında izlemiștik. Son Kale 
Hacıbey filmi ve Akıncı dizisiyle de karșımıza çıkan güzel oyuncu; eğitim 

hayatından canlandırmak istediği karakterlere, annesinden așka, 
merak edilenleri MAG Okurları için özel olarak cevapladı...

Deren Talu 
Kararlı, Cesur, Sosyal
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ÜST - ETEK: CEREN OCAK
MÜCEVHER:  BLOOM JEWELLERY



Dillere çok yatkınım, kolay öğrenebiliyorum. Gittiğim okulların, 
hem dil öğrenme hem disiplinli olma açısından bana çok katkısı 
oldu. 

Oyunculuk eğitimlerinizi de alanında uzman 
kişilerden ve ünlü okullardan aldınız. Bu konuda 
neler söylemek istersiniz?
Ortaokuldayken oyuncu olmayı kafama koymuştum. Daha 
o yaşlarda BT Müzik ve Sahne Sanatlarında oyunculuk dersi 
almaya başladım. “Wicked” müzikalini sahneye taşıdık. 
Başrollerden Glinda adlı karakteri oynadım. Sahnede olmak 
ve bu çok sevdiğim karakterin hikâyesini seyirciye aktarmak 
inanılmaz bir deneyimdi. Daha sonra, on dört yaşındayken New 
York’taki SOCAPA’da (School of Cinema and Dramatic Arts) 
kamera önü oyunculuk eğitimi aldım. Birçok kısa filmde yer 
aldım.  Kamera önü oyunculuğunu ve aynı zamanda kamera 
arkasını da deneyimlemiş oldum. 

üçük yaşlardan itibaren tanınan bir 
isimsiniz. Peki siz, Deren Talu’yu nasıl 
anlatırsınız?
Küçük yaşlardan itibaren göz önünde olmak 
beni kendimle daha barışık bir hale getirdi. 

Tanımadığım insanlardan olumlu, olumsuz birçok yorum 
alarak büyüdüm. Bu sayede sosyal medyada aldığım 
eleştirilere karşı daha hoşgörülü biri oldum.
Çalışkan ve azimli biriyim. Sürekli üretiyor olmayı seviyorum. 
Yakın çevrem beni samimi bilir ama belki dışardan biraz daha 
soğuk ve mesafeli görünüyor olabilirim.

Prestijli okullarda üst düzey bir eğitiminiz var. 
Eğitim hayatınız size neler kattı?
Çalışkan biriyim. Okulu da öğrenciliği de hep sevdim. Orta 
okulu TED Koleji, liseyi Enka Okullarında okudum. Kendimi 
bildim bileli İngilizce biliyorum, çok az da Fransızcam var. 

Küçük yaşlardan itibaren 
göz önünde olmak beni kendimle 

daha barışık bir hale getirdi.

K



özel

Daha sonra Columbia University’nin tiyatro programına 
katıldım. Üniversite öncesi Los Angeles’ta New York Film 
Academy’nin kamera önü oyunculuk programına katıldım. 
Üniversiteyi Los Angeles’taki Santa Monica College’da okurken 
bir yandan da Eric Morris’le bizzat çalışma şansım oldu. 
Farklı farklı aktörlerle çalışarak kendimi geliştirmek için çaba 
gösterdim.

Sosyal medyada paylaştığınız her gönderi büyük 
merak uyandırıyor ve gündem oluyor. Sizce bunun 
sebebi ne?
Sosyal medyayı iyi kullandığımı düşünüyorum. 
Küçüklüğümden beri göz önünde olduğum için insanlar beni 
merak ediyor. Nasıl biri olduğumu, hayat tarzımı, giyim ve genel 
stilimi merak ettiklerini tahmin ediyorum. Bu merak da otomatik 
olarak paylaşımlarımın çok ilgi görmesine neden oluyor.

İnsanın Defne Samyeli gibi bir annesi 
olunca, kendisinden bahsetmemek 
mümkün değil. Böylesine güzel ve 
yıllarca ülke gündeminden düşmeyen, 
başarılı bir kadının kızı olmak nasıl bir 
duygu?
Annem gerçekten mükemmel bir insan. Benim 
en büyük rol modelim. Onun kızı olmaktan gurur 
duyuyorum. Hayatta en yakın olduğum insan. Hem 
çok başarılı hem çok güçlü bir kadın; hem dünyalar 
güzeli hem çok zeki. Aynı zamanda çok sempatik ve 
eğlencelidir. En iyi tavsiyeleri o verir, en güvendiğim 
kişidir. Onunla her şeyi yapmayı çok seviyorum. 
Kimi zaman evde kalıp saatlerce sohbet etmeyi, 
kimi zaman yürüyüş yapmayı, film izlemeyi. Her 
şey onunla daha keyifli hale gelir. 

Yakın çevrem beni samimi bilir 
ama belki dışardan biraz daha 

soğuk ve mesafeli görünüyor 
olabilirim.
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ÜST - PANTOLON: SUDI ETUZ

da Eponine karakterini oynamayı çok isterdim. Notre Dame de 
Paris’deki Esmeralda rolünü canlandırmak isterdim. Çok özgür, 
kendi doğrularıyla hareket eden, her şeye rağmen neşeli bir 
karakter.

Günümüzdeki dizi sektörünü ve yapılan projeleri 
nasıl buluyorsunuz? Sizce orijinal işler çıkıyor mu?
Oldukça başarılı buluyorum. Dijital platformların 
artması ve projelerin global kanallarda yayımlanması çok 
heyecanlandırıcı ve başarılı bulduğum bir durum. Farklı 
fikirlerde, yeni tarzlarda işler yapılıyor. Bu platformların 
yenilikçi bakış açışına sahip olması hepimiz açısından çok 
heyecan verici.

Üniversiteyi Los Angeles’taki 
Santa Monica College’da 

okurken bir yandan da Eric 
Morris’le bizzat çalışma 

şansım oldu. 

Oyunculuk kariyerinizin devamında nasıl 
projelerin içinde yer almak istiyorsunuz? 
Canlandırmak istediğiniz belirli karakterler var 
mı?
Romantik komedi veya gençlik projelerinde oynamayı çok 
istiyorum. Çok eğlenerek oynuyorum bu tarz işlerde. En son, 
“Seversin” adlı bir romantik komedide yer aldım ve çok büyük 
keyifle çalıştım. Bununla beraber dram türünde de kendime 
güveniyorum. Çok çabuk duyguya girebilen bir insanım. 
Benim için dramlarda bir karakterin ruhuna bürünmek çok 
kolay. Vicky Cristina Barcelona’da Maria Elena karakterine 
bayılıyorum. Bu tarz, duygusal yönden inişli çıkışlı karakterler 
çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda Les Miserables’da Fantine ya 
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Çalışkan 
ve 

disiplinli 
biriyim.
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Çekimimiz boyunca oldukça uyumlu ve sakin 
bir Deren gördük. Genelde nasıl birisiniz?
Profesyonel bir ortamdayken uyumlu olmaya özen 
gösteririm. Özel hayatımda hareketli, hiperaktif biriyim. 
Çalışkan ve disiplinli biriyim. Yakın çevrem tarafından da 
neşeli bulunurum.

Sizce aşkın gerçek tanımı nedir?
Aşk, sabah uyandığında o kişi hayatında diye durduk 
yere gülümsemektir bana göre.

Peki âşık Deren Talu nasıl biri?
Daha pozitif, neşeli ve enerjik diyebilirim. 

Aşk, sabah uyandığında 
o kişi hayatında diye durduk yere 

gülümsemektir bana göre.
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Vakkorama 
40. Yılını Kutladı
Vakkorama kırkıncı yılını; iş, 
moda ve cemiyet hayatının ünlü 
isimlerinin davetli olduğu özel bir 
partiyle kutladı.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve eşi Ronit 
Hakko, Vakkorama Kreatif Direktörü Can V. Hakko ve eşi Deniz 
Hakko, Vakkorama’nın kreatif ajansı PSC-BRAND kurucuları 
Pia Hakko Yeşil ve Pelin Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı gecede 
markanın kırk yıllık geçmişinin özeti ve moda sunumu yapıldı. 
Özel bir “trunk show” ile konuklara seksenler, doksanlar ve iki 
binli yılların moda stillerinin yansıtıldığı partiye DJ Eva ve DJ 
Carlita da performanslarıyla renk kattı. 

davet

EMİR UYAR PELİN KAYA

SEVAN BIÇAKÇI SABA TÜMER

RONİT-CEM HAKKO
94



Markanın 
geçmișinin özeti 
niteliğindeki 
moda 
sunumunun 
yapıldığı davette 
Vakkorama, 
kırkıncı yașını 
kutladı.

CEM MİRAP EDA-FERHAT ZAMANPUR BERK TANRIYAR, CEYLAN ATINÇ

EDA-SELİM KOSİF HANDE CAN İBRAHİM KUTLUAY NİL NİNAT



davet

CAN V. HAKKO HİLAL KOSİF, JAVIER PILES

AYSU KARABACAK URS-BETTINA MACHLER PIA HAKKO YEȘİL CANDAN VARNALI

MERT-ECEM GOCAY

96



İș, cemiyet ve 
moda hayatının 
ünlü simalarının 
katıldığı parti 
oldukça renkli 
geçti.

RALF TEZMAN RAİF DİNÇKÖK, ESRA TÜMEN VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI

UĞUR GÜVEN, ELVAN TIĞLIOĞLU RIFAT-EDİZ ELHADEF BİLGUN DERELİ



Cerica’dan 
Yeni 
Koleksiyon
Ünlü tasarımcı Mirela Cerica, 
yeni koleksiyonunu eğlenceli 
bir partiyle tanıttı.

Fairmont Quasar İstanbul’daki davete iş, moda, sanat 
ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. “A Hot Date 
Night” konseptiyle kurgulanan gecede misafirlere 
özel lezzetler sunuldu. Sonbahar/Kış koleksiyonunun 
tanıtıldığı etkinlikte setin başına geçen ünlü DJ Licht, 
konuklara geç saatlere kadar renkli anlat yaşattı. 

davet

GÜLCAN ARSLAN, MİRELA CERİCA

MİNA CERAN

SAADET IȘIL AKSOY
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GÜLCAN ARSLAN, MİRELA CERİCA

MİNA CERAN

SAADET IȘIL AKSOY

Tasarımcı Mirela Cerica, 
Sonbahar/Kıș koleksiyonunu 
“A Hot Date Night” 
konseptiyle düzenlenen bir 
partiyle tanıttı. 

MELTEM KARAATA

ECE SÜKAN

NİL NİNAT

NİSA CERAN

SELÇUK TÜMAY, EVİN TÜMAY



Yıldızlar Geçidi 
Yaşandı
OGM Pictures, geçtiğimiz yılki 
başarılarını kutlamak ve 2023’te 
hayata geçireceği projeleri 
paylaşmak üzere özel bir davet 
düzenledi. 

Şirketin bünyesindeki projelerde yer alan oyuncuların yanı 
sıra yönetmen, senarist gibi yaratıcı ekiplerle, özel davetlilerin 
katıldığı gecede yıldızlar geçiti yaşandı. Firmanın kurucusu 
Onur Güvenatam’ın ev sahipliğindeki etkinlik oldukça renkli 
anlara sahne oldu. 

davet

MURAT BOZ ȘÜKRAN OVALI

URAZ KAYGILAROĞLU SEDEF AVCI

AFRA SARAÇOĞLU
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EBRU ȘAHİN ELÇİN SANGU

Yapım șirketinin 
oyuncuları, 
yönetmen ve 
senaristleri 
ile çalıșanları 
eğlenceli bir 
davette bir araya 
geldi.

BUÇE BUSE KAHRAMAN SERKAN ÇAYOĞLU SELMA ERGEÇ HANDE ATAİZİ

BERRAK TÜZÜNATAÇ

BEREN SAAT-KENAN DOĞULU



endinizden biraz bahsedebilir misiniz?
İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmesi’nden 
mezun oldum. Akabinde, her zaman tutkum olan 
moda tasarımı eğitimi aldım. Çalışma hayatıma 
bir süre farklı sektörlerde devam ettikten sonra 
Mergen Design Tekstil Ltd. Şti. çatısı altında 

bulunan Tosato markasının kreatif direktörlüğünü üstlendim 
ve bu üstlendiğim rolü severek devam ettirmekteyim.
 
Tosato’nun macerası nasıl başladı? Öyküsünde şu 
an nerede?
Şirketimiz 1991 yılında Celal Güler tarafından kurulmuştur. 
Otuz senedir lüks dış giyim sektöründe üretici olarak devam 
etmektedir. Tosato yurt içi ve yurt dışı olmak üzere dünyanın 
her bölgesine üretim yapmaktadır. Altı sene önce Tosato olarak 
perakende sektörüne girmeye karar verdik ve değişen tüketici 
beklentileri, yaşam stillerine paralel tasarladığımız ürün ve 
koleksiyonlarımızı müşterilerimize sunduk. Geleneksel kürk 
imajından çıkarak modern ve şehirli yeni bir çizgi yarattık. 
Müşterilerimizden gelen geri bildirimlere dayanarak, bu 
konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Tosato olarak şuna 
inanıyoruz; dünyamız her gün hızlıca gelişen ve değişen bir 
yapıya sahip. Özellikle şu an dijital platformların gündemde 
olduğu bir dönemdeyiz. Bu yapıya ayak uydurmak ve her 
koşulda kendimizi güncellemek adına, dijital pazarlama 

ve sosyal medyaya önem vermekteyiz. Eskiye kıyasla dijital 
platformlarda çok daha iyi bir yerdeyiz ve bu tarafımızı gün 
geçtikçe geliştirmekteyiz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı moda 
fuarlarında aktif olarak yer almaktayız. 

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor? Kullandığınız 
malzemeler hangileri?
Ürünlerimiz paltolar, şişme montlar, yelekler, kabanlar, 
deri ceketlerden oluşuyor. Paltolarda yün ve kaşmir, 
şişme montlarımızda su geçirmez özellikte kumaşlar 
kullanmaktayız. Ayrıca müşteri taleplerine göre lüks segment 
kategorisine giren ürünlerimizde var. Bu segmenti kısaca ifade 
etmek gerekirse, mevcut tasarımlarımızı değerli kürk grupları 
ile kombinliyoruz. İstek üzerine kişiye özel tasarımlarımız da 
mevcuttur.

Kabanlarda bu sezonun öne çıkan renkleri neler?
22/23 dış giyimde bu sezon enerjik ve canlı tonların yanı 
sıra, her sezon olduğu gibi vazgeçilmeyen siyah ve kahve 
tonları da yerini alıyor. Yeşil, karamel, beyaz, turuncu, pembe 
tonlarının da yer aldığı ürün seçkimizde; zengin dokuları ve net 
çizgileriyle şıklığı gündelik yaşama mükemmel bir biçimde 
uyarlamaya çalıştığımız, zaman veya mekân fark etmeksizin 
tüm lokasyonlara kolayca uyum sağlayan modellerin her biri, 
modern, üretken ve yaratıcı yeni nesle de uyum sağlıyor.

K

Geçtiğimiz senelerde, değișen 
tüketici beklentilerine paralel olarak 
tasarladıkları ürünlerle perakende 

sektörüne giren ve geleneksel kürk 
imajından çıkarak modern bir çizgi 

yaratan Tosato’nun Kreatif Direktörü 
Ayșegül Güler; üretim süreçlerinden 

bașlayarak markanın farkına değiniyor 
ve trendlerden bahsediyor...

Eksiksiz Bir 
Üretim Süreci

Tosato

röportaj

AYȘEGÜL GÜLER
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tosatoleatherfur

 
Biraz da işçiliğinizden bahseder misiniz? 
Üretiminiz nasıl ilerliyor? Müşteri memnuniyeti 
noktasında hangi hizmetleri sağlıyorsunuz?
Tüm tasarımlarımız kendi atölyelerimizde üretilmektedir. 
Buradaki unsurumuz, her zaman en iyiyi, en yeniyi ve en 
kaliteliyi nasıl sunarız fikridir. Tasarım ve üretim süreci 
kapsamında yaratıcı kadromuzla, hitap ettiğimiz farklı 
pazar gruplarına en uygun, en trend ürünleri tasarlayarak 
son haline getirmektir. Üretilen bir ürünün kalitesi kontrol 
edildikten sonra müşterilere sunulmakta ve beklentilerin 
tamamı karşılanmaktadır. Kürk grubunda ise her biri ayrı 
ayrı çok değerli kürk ustalarımız ile çalışmaktayız. Her bir 
ürün tek tek el işçiliği ile dikilmektedir. 

Bu üretim sürecini eksiksiz bir biçimde, mükemmele 
yakın sunan Tosato’nun gelecekteki en büyük hedefi bir 
dünya markası haline gelmek ve sektördeki başarılarını 
istikrarlı tutmaktır. Müşteri  memnuniyeti, olmazsa 
olmazlarımızdandır.  İlk sırada ürün kalitesi gelmektedir. 
Müşterinin özelliklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini 
anlamak, tutulabilir sözler verilmesi, dürüstlük, şeffaflık 
bütün bunlar müşterilerle uzun vadeli, sadakat odaklı bir 
ilişki kurmak adına bizim için önemlidir.

Müşterinin satış noktasındaki karşılanma ve rahat 
ettirilme şekli, aradığı ürünü rahatlıkla bulabilmesi, 
ürün tanıtımlarının yeterli bir biçimde yapılması, sorun  
yaşamadan ürüne sahip olabilmesi, satış sonrasında 
yaşayacağı problemler olur ise çözümünün hızlı ve basit bir 
biçimde sağlanmasına önem veriyoruz. 







Vakit geçirmekten keyif aldığınız yașam alanlarınızı dekore 
etmenin; ruh halini, enerjiyi ve yașam kalitesini etkilediğini 

bilerek, alanında bașarılı tasarımcıları, mimarları ve iç mimarları 
sizlerle bulușturuyoruz. Mekânları daha șık, daha konforlu 

ve trendlere uygun olarak tasarlamak hem iç dünyanıza renk 
katacak hem de ruh halinizi yükseltecek.

Dekorasyon
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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 “mağaza, 
ofis, villa ve ev” idi.

Y
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

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. 

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr
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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. 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!”  

Kullandığımız renkler ve aksesuarlar, mekân 
atmosferini de tasarlamamıza olanak sağladı ve 

istediğimiz etkiyi verdik.



ocuk doğduğu andan itibaren çevresi ile etkileşim 
halindedir. Çevresel faktörler çocuğun fiziksel ve 
bedensel gelişimi üzerinde oldukça büyük bir 
etkiye sahip olmakla beraber bireyi direkt olarak 
etkilemektedir. “Mekân kişiyi yansıtır.” bakış 
açısından yola çıkarak çocuk odası tasarımlarını 
oldukça önemseyen bir iç mimar olduğumu 

belirtmek isterim. Çocuk odası mobilyaları için en önemli 
öğeleri; yenilikçilik, işlevsellik, malzeme kimyası ve uygun 
yaş aralığına hitap ediyor olması olarak sıralayabiliriz. Çocuk 
gelişiminde; çocuk büyük ölçüde mekânları kişiselleştirip 
algıladığı doğrultuda gelişmektedir. Bu bilgi doğrultusunda 
çocuk mobilyası tasarımının önemi bir kat daha artabilir 
diyebiliriz. Çocuk mobilyalarında yenilikçilik ve işlevsellik, 

Ç
Yemen İnciler, Koz Oran’daki ișverenleri için tasarlamıș olduğu çocuk odası 
projesinden yola çıkarak bu alanlarda dikkat edilmesi gereken unsurlardan 

ve güncel çocuk mobilyası tasarım yaklașımından bahsediyor.

Çocuk Odasında Güncel Yaklaşımlar

Yemen İnciler Interiors

YEMEN İNCİLER

çocuğun öncelikle ihtiyaçlarına olabildiğince az yardım 
alarak karşılık vermesi ile sağlanmalıdır. Malzeme kimyası, 
söz konusu çocuk mobilyası olduğunda çok önemsediğimiz 
bir durumdur. Çocuk mobilyalarında özellikle ahşap 
kullanımlarda kimyasal boya, cila olabildiğince minimuma 
indirilmeli; hatta yatak ya da beşikte hiç kullanılmamalıdır. 
Mobilya yaklaşımının, uygun yaş aralığına hitap ediyor olması 
konusunu direkt çocukların hayal gücü ile ilişkilendirebiliriz. 
Çocuk odası tasarlarken; çocuğun ilgilendiği aktiviteyi 
seçmede özgür olması, çocukta iç disiplini ve öz kontrolü 
oluşturması hedeflenen bir tasarım başlangıcı yapmayı 
tercih ediyorum. Bilgi ve tecrübelerim ışığında tasarlamış 
olduğum özel bir projeden bahsetmek istiyorum. Koz Oran 
sitesinde bulunan Emine İlhan konut projesine ait çocuk 
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Çocuk mobilyalarında yenilikçilik ve 
ișlevsellik, çocuğun öncelikle ihtiyaçlarına 

olabildiğince az yardım alarak karșılık 
vermesi ile sağlanmalıdır.

odasında, tasarım referansımız ebeveynlerin istekleri doğrultusunda 
şekillendikten sonra, çocuğa ait özellikler değerlendirilerek tarz, 
renk, malzeme seçimleri ortaya çıkmıştır. Miran İlhan için tasarlamış 
olduğum odada, tasarımda fazla abartıya kaçmadan çocuğun hayal 
edebilme kapasitesini kendisine bırakarak bir oyun ve yaşam alanı 
oluşturmaya çalıştım. Mekânda genel olarak cinsiyet belirtmeyen 
pastel tonlar kullanarak dingin bir ortam sağlamak istedik. Odada 
özellikli bir lambri sistemi mevcuttur. 30 mm delik çaplı lambriler, 
çocuğa adeta mekânsal lego hissi vermekle beraber, kendisinin 
tasarlayabileceği bir oyun duvarı oluştururken bireysel becerileri 
geliştirme imkânı sağlamaktadır. Lambriler MDF üzeri doğal ahşap 
kaplama olarak belirlenmiştir. Lambri içindeki 30 mm masif oyun 
parçaları pahlı, yumuşatılmış parçalardan oluşmuştur. Çocuğun 
güvenliği, sağlığı, mutluluğu, fiziksel ve zihinsel gelişimi gözetilerek 
oluşturulan çocuk odası konusu özel olarak ilgimi çekiyor. 
Aktivite köşeleri yaratmak, çocuğa bireysel sosyal alanı sağlamak, 
en önemlisi de çocuğun, heyecanla yarattığımız mekânları 
kullanmasını görmek büyük bir mutluluk.   
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Aremas’tan 
Şık Davet
Aremas Gayrimenkul Pazarlama 
ve Danışmanlık, on üçüncü yılını 
İstanbul’daki şık bir davetle kutladı. 
Davete pek çok iş insanı katılım 
gösterdi.

Sektörde uzun yıllardır sahip olduğu tecrübesiyle A’dan Z’ye 
hizmet veren Aremas yeni yaşını, düzenlediği yılbaşı daveti ile 
kutladı. Etkinlik; iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin 
katılımıyla gerçekleşti. Davette bir konuşma yapan, şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan gayrimenkul sektörünü 
değerlendirerek 2023’teki yurt dışı operasyonları hakkında bilgi 
verdi. Özel lezzetler eşliğinde gerçekleşen kutlamada konuklar 
oldukça keyifli bir akşam geçirdi. 

davet

VEDAT ARSLAN

Șirket, iș ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin 
katıldığı yılbașı davetiyle yeni yașını kutladı.
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PP  Architects’in kuruluş gayesini 
kendinizden de bahsederek anlatır 
mısınız? 
Ben UPP Architects’i oluştururken tamamen 
kendimden yola çıktım. Benim seçimlerim ve benim 
çizgim zaten zaman içinde oturmuştu. Mekânları 

ele alırken, bu yalın ve modern çizgiyi mekânda yaşayacak 
insanları doğru anlatıp ifade edebilmek konusunda titizlikle efor 
harcadım. Zamanla tarzımız oturdu ve artık bilinir olduğunda 
bu kısım bizim için çok daha kolay oldu. Bunca ekolün, stilin 
arasında bence benim veya bizim tarzımızı, üzerinde çalıştığım 
mekânlara artık bir imza  gibi bırakabiliyorum ve içinde yaşayan 
insanları rahatlatan dingin ve modern mekânlar sunuyoruz.

Firma olarak verdiğiniz hizmetler neler?
A’dan Z’ye insanın yaşadığı her mekâna dokunuyoruz biz. Zaman 
içinde, çizgimizi ifade edebildiğimiz çok farklı mekânları dizayn 
etme fırsatımız oldu. İnsanların taleplerini okuyabilmek ve doğru 
sahneleri resmetmek zamanla daha da kolaylaştı ve mekânların 
içinde yaşayacak insanların veya mekân işlevinin hikâyesi 

U
Tarzını, üzerinde çalıștığı projelere bir imza gibi bıraktığını belirten 

UPP Architects kurucusu Tamer Pehlivan, firmasının felsefesinden ve 
yurt dıșına açılıșındaki bașarısından bahsediyor...

Kişilere Özel Mekânlar Yaratmak
UPP Architects

TAMER PEHLİVAN

profesyonelce yerleştirilir oldu. Konut, turizm yapıları, 
kafe, restoranlar ve ofis alanlarının mimari ve iç mimari 
projelendirmelerini ve imalat faaliyetleri yürütmekteyiz.

Yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda  yurt 
dışında da projeleriniz mevcut. Yurt dışına 
açılışınız nasıl oldu?
2000’li yılların başında Türkiye’de yapmış olduğum projeleri 
beğenen Hollandalı bir firma tarafından, onların da hayali 
olan showroom’larını yapmamı istemeleriyle başladı. 
Böylelikle  farklı ülkelerde farklı kültür ve insan yaşamlarını 
deneyimleyip birçok projeye imza attık.

Sizce yurt dışında da başarılı olmanızın altında 
yatan nedir?
Toplumların bir kısmı akımları takip ederken bir kısmı 
bildiklerinden vazgeçmezler. Bense çalışma hayatım boyunca, 
özgürlüğünden çok fazla ödün vermeden kendi zevkini 
insanlara anlatabilme çabasında oldum. Tamamen sizi bilen, 
evini, ofisini ve tüm yaşam mekânlarını size teslim etmiş 
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insanlar zaten sonunda ortaya ne çıkacağını tahmin edebilirler, yoksa buna 
cesaret edemezler. İnsanları doğru okuyup yansıtabildiğiniz sürece, mekân nerede 
olursa olsun, tarzınızı tanıyıp benimsedikçe size olan güven artar ve teslimiyet 
başlar.

Yurt içi ve yurt dışı projelerinizde işverenlerinizle olan süreç 
nasıl ilerliyor? 
Bir iç mimardan destek alacak olsanız bile önce kendinizi tanımanız, iş 
başlamadan kendinizi çok iyi anlatmanız gerekecektir. O zaman, en doğru 
sonucu elde etmeniz için engeliniz kalmayacaktır. Kendinizi, zevklerinizi, bu 
anlamdaki yolculuğunuzu keşfederken size bu yolda biraz ışık tutmaya, kendini 
bulma oyununu birlikte oynamaya ve sonunda sizi mutlu edecek mekânları 
tasarlamaya, tasarımlarımızı size sunarak başlıyoruz. Bu zevkli sunumda ihtiyaca 
göre; ekonomik, huzurlu, dinamik, elegan mekânlar deryasından çok profesyonel 
bir tercihle size uygun olanı belirler ve uygulama kısmına geçeriz. 
Bu keşfi yaparken yanınızda bulunmak benim için çok heyecanlı. Her fotoğrafın 
arkasında bir hikâye var aslında. Kişilere özel mekânlar oluştururken, edinilen 
özel bilgilerin, fotoğrafa yansımasıdır iç mimarlık. Tüm müşterilerimizle 
projemizin sonunda aile gibi oluyoruz ve böylelikle daha da büyüyoruz.

Gelecek dönem planlarınızda neler yer alıyor?
Aslında zaman hızla akıp ilerlerken, o günün şartları, yaşam biçimi ne olursa 
olsun kendi zevkimle ve bize ait olan tasarımlarımızla farklı kültür ve insanlara 
ışık tutarak yeni mekânlara imzamızı atmayı hedefliyoruz. 
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ugünkü Christopher Pariente marangoz 
mu, tasarımcı mı, zanaatkâr mı, sanatçı 
mı?
Chris iyi parçalar yapmayı isteyen, seven, bunun 
peşinde koşan ve bunu yaparken doğadan cesaret 
alan, esinlenen biri diyebiliriz belki. Hepsi ya 

da şu kombinasyon diyemem ama hepsinden bazı ilhamlar 
var içimde, çünkü bir tasarımcıyla iddialaşamam. Sonuçta, 
müşterimle karar verdiğim bir tasarım yapıyorum. Sanatçılarla 
aşık atamam. Bu işi meslek olarak edinmiş, hayatını vermiş 

kişiler sanatçılar; ama eninde sonunda benim de, bir parçanın 
formuna karar verirken dokunuşlarım bir sanatçı dokunuşu 
gibi. O kadar zarif olmaya çalışıyorum. Marangozla da aşık 
atamam. Bu işe ömrünü vermiş ustalar var ki ben de çok 
ustayla bir araya gelmeye çalışıyorum. Onlara akıl danışıyorum. 
Aslında en iyi yaptığım; sebat etmek, gayret göstermek ve 
adanmışlık. Ben ahşap, taş ve metalden parçalar yaparken 
kendimi maksimumda geliştirmeye çalışıyorum. Belki zaman 
geçince birinden biri biraz daha öne çıkabilir, bilemem ama bu 
vasıfların hiçbirini kaybetmek istemem. 

B

İzmir’in köklü Levanten ailelerinden gelen Christopher Pariente; turizm 
okuyup aile büyüklerinin ișini sürdüren ve bu ișleri sürdürürken de üretimi çok 
sevdiğini anlayan, detaycı, sanatsal yönü güçlü, dünyayı bilen, beș dili anadili 
gibi konușan, kaliteyi her zaman birinci planda tutan, çalıșkan, üretken bir iș 
insanı. Pandeminin ardından kendisine sorduğu sorularla, ahșapla daha çok 
hașır neșir olmak istediğini anlayan ve Christopher Pariente Furniture’ı kuran 

iș insanı, ilham veren hikâyesini MAG Okurlarına anlattı… 

Christopher Pariente’ye

Ağaçların Fısıldadıkları
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CHRISTOPHER PARIENTE

Ahşap sizin için ne ifade ediyor?
Çok şey ifade ediyor, çünkü her ağaç kendi başına bir hikâye 
demek. Her dokunduğum ahşap minimum kırk yaşında. Bir kere, 
buna dokunmak benim için çok heyecan verici. Geçtiğimiz yıl, 
sekiz yüz elli yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz bir ardıçla 
uğraşmıştım. Onu bir masa yapmıştım. Onu yaparken kendimi 
o kadar küçük hissetmiştim ki, kırk beş yaşında olmanın hiçbir 
anlam ifade etmediğini anladım. Benim için ahşap önce bunu 
ifade ediyor. Hepimizden köklü, daha eski ve “hikâyesi olan” bir 
malzeme.

Üretirken en sevdiğiniz aşama hangisi?
Tabii ki her aşaması çok keyifli ama “keşif aşaması” en önemlisi 
oluyor, çünkü ağacın ham halini görüyorsun ve ondan ne 
çıkabileceğini hayal ediyorsun; birincisi bu oluyor. Bir cevapla 
değil, bir merakla çıkıyorsun oradan. Sonraki süreçte bunların 
birleşimi çok önemli. Onu tezgâha yatırıp zımparalamaya, 
temizlemeye başladığım zaman -ki o temizlik ve zımpara aşaması 
da çok detaylı- ahşabı üzmeden, yaralamadan, kırmadan bunu 
yapmaya çalışıyorum. Kenarlarını temizlerken, önce doğal 
kenarlarında bir şey buluyorsun. Yüzeye geçtiğin zaman, asıl 
orada ortaya çıkıyor hikâye. İçinden ne çıktığına göre aslında 
bizim ne yapacağımıza parçanın kendisi karar veriyor. Bir şey 
söylüyor bana, bir şey anlatıyor. Diyor ki; “Ben bir masa olmalıyım!, 
“Ben bir sehpa olmalıyım!”, “Beni şöyle kullanmalısın!”, “Beni 
kesmemelisin!”. Ben bunları hep duyuyorum. Kendi karar veriyor 
ne olmak istediğine! Ben onu anlamaya ve ona saygılı bir form 
vermeye çalışıyorum sadece.

Markanızla kime hitap ediyorsunuz?
Günümüz Türkiye’si, zevkini, ağız tadını, gustosunu geliştiren bir 
konumda. Bana göre de gustonun tavan yaptığı nokta el işçiliğine 
değer verilen nokta. Evet, zevklerin ve renklerin tartışılmadığı bir 
gerçek; ama el işçiliğine değer verilen ülke bana göre çok ilerlemiş 
bir ülkedir. Ben öncelikle el işçiliğine, zanaatkârlığa, ustalara değer 
veren, saygı duyan bir kitleyle çalışmak isterim. Çok şanslıyım ki, 
henüz yeni doğan bir marka olmamıza rağmen, hep böyle oldu. 
Burada ne yaptığımı, bunu nasıl yaptığımı, buradaki zahmetimi 
anlamaları ve anlamlandırmaları çok kıymetli. Akabinde tabii 
yaptığım modeller birkaç ülkenin kültüründen ve tarzından 
esinleniyor. Güzelliği sadelikte bulabilen, keşfedebilen insanlara 
hitap ediyorum. Doğal ahşabı seçmemin sebebi de bu. Aslında 
bende değil, o ahşapta, o taşta o mucizeyi görebilen kişiler 
Christopher Pariente Furniture’a sahip olsunlar isterim.

Peki, o kişilere markanızla ilgili en akılda kalıcı 
vaadiniz ne olabilir? 
Cevabı hiç düşünmeme gerek yok. Bir vaat değil aslında bir söz 
veriyorum ben Christopher Pariente Furniture alıcısına. Her parça 
bir tane! Bir eşi, bir benzeri yok burada üretilenin, çünkü o ağaç bir 

tane, o ahşabın bir daha aynısı olmayacak. Bu, seri üretim bir 
şey olmadığı için “unique”, biricik olma sözü veriyorum.

Nelerden ilham alıyorsunuz?
Başta Japon marangozluğu diyebilirim, çünkü Japonlar 
kesinlikle hiçbir vida ve yapışkan malzeme kullanmadan 
mobilya yapmaları ile ünlüler. Dolayısıyla çok sade mobilyalar 
yapıyorlar. Öyle şatafatlı desenlere, renklere girmiyorlar. 
Onların sadeliği ve işçiliği öncüdür ahşap işinde. Bir de 
İskandinav stilini çok seviyorum. İskandinav stili de parçaları 
sade tutarak, ham işçiliğine özen göstererek mobilya üretir. Bir 
de İskandinavların tabii geçmişi hoşuma gidiyor. Vikingler taşı 
ve ahşabı en saf haliyle bir araya getirip sağlam, kırılmayan 
mobilyalar yapıyorlarmış. Doğadan daha güçlü ne var ki? 
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Ahşap sizin için ne ifade ediyor?
Çok şey ifade ediyor, çünkü her ağaç kendi başına bir hikâye 
demek. Her dokunduğum ahşap minimum kırk yaşında. Bir kere, 
buna dokunmak benim için çok heyecan verici. Geçtiğimiz yıl, 
sekiz yüz elli yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz bir ardıçla 
uğraşmıştım. Onu bir masa yapmıştım. Onu yaparken kendimi 
o kadar küçük hissetmiştim ki, kırk beş yaşında olmanın hiçbir 
anlam ifade etmediğini anladım. Benim için ahşap önce bunu 
ifade ediyor. Hepimizden köklü, daha eski ve “hikâyesi olan” bir 
malzeme.

Üretirken en sevdiğiniz aşama hangisi?
Tabii ki her aşaması çok keyifli ama “keşif aşaması” en önemlisi 
oluyor, çünkü ağacın ham halini görüyorsun ve ondan ne 
çıkabileceğini hayal ediyorsun; birincisi bu oluyor. Bir cevapla 
değil, bir merakla çıkıyorsun oradan. Sonraki süreçte bunların 
birleşimi çok önemli. Onu tezgâha yatırıp zımparalamaya, 
temizlemeye başladığım zaman -ki o temizlik ve zımpara aşaması 
da çok detaylı- ahşabı üzmeden, yaralamadan, kırmadan bunu 
yapmaya çalışıyorum. Kenarlarını temizlerken, önce doğal 
kenarlarında bir şey buluyorsun. Yüzeye geçtiğin zaman, asıl 
orada ortaya çıkıyor hikâye. İçinden ne çıktığına göre aslında 
bizim ne yapacağımıza parçanın kendisi karar veriyor. Bir şey 
söylüyor bana, bir şey anlatıyor. Diyor ki; “Ben bir masa olmalıyım!, 
“Ben bir sehpa olmalıyım!”, “Beni şöyle kullanmalısın!”, “Beni 
kesmemelisin!”. Ben bunları hep duyuyorum. Kendi karar veriyor 
ne olmak istediğine! Ben onu anlamaya ve ona saygılı bir form 
vermeye çalışıyorum sadece.

Markanızla kime hitap ediyorsunuz?
Günümüz Türkiye’si, zevkini, ağız tadını, gustosunu geliştiren bir 
konumda. Bana göre de gustonun tavan yaptığı nokta el işçiliğine 
değer verilen nokta. Evet, zevklerin ve renklerin tartışılmadığı bir 
gerçek; ama el işçiliğine değer verilen ülke bana göre çok ilerlemiş 
bir ülkedir. Ben öncelikle el işçiliğine, zanaatkârlığa, ustalara değer 
veren, saygı duyan bir kitleyle çalışmak isterim. Çok şanslıyım ki, 
henüz yeni doğan bir marka olmamıza rağmen, hep böyle oldu. 
Burada ne yaptığımı, bunu nasıl yaptığımı, buradaki zahmetimi 
anlamaları ve anlamlandırmaları çok kıymetli. Akabinde tabii 
yaptığım modeller birkaç ülkenin kültüründen ve tarzından 
esinleniyor. Güzelliği sadelikte bulabilen, keşfedebilen insanlara 
hitap ediyorum. Doğal ahşabı seçmemin sebebi de bu. Aslında 
bende değil, o ahşapta, o taşta o mucizeyi görebilen kişiler 
Christopher Pariente Furniture’a sahip olsunlar isterim.

Peki, o kişilere markanızla ilgili en akılda kalıcı 
vaadiniz ne olabilir? 
Cevabı hiç düşünmeme gerek yok. Bir vaat değil aslında bir söz 
veriyorum ben Christopher Pariente Furniture alıcısına. Her parça 
bir tane! Bir eşi, bir benzeri yok burada üretilenin, çünkü o ağaç bir 

tane, o ahşabın bir daha aynısı olmayacak. Bu, seri üretim bir 
şey olmadığı için “unique”, biricik olma sözü veriyorum.

Nelerden ilham alıyorsunuz?
Başta Japon marangozluğu diyebilirim, çünkü Japonlar 
kesinlikle hiçbir vida ve yapışkan malzeme kullanmadan 
mobilya yapmaları ile ünlüler. Dolayısıyla çok sade mobilyalar 
yapıyorlar. Öyle şatafatlı desenlere, renklere girmiyorlar. 
Onların sadeliği ve işçiliği öncüdür ahşap işinde. Bir de 
İskandinav stilini çok seviyorum. İskandinav stili de parçaları 
sade tutarak, ham işçiliğine özen göstererek mobilya üretir. Bir 
de İskandinavların tabii geçmişi hoşuma gidiyor. Vikingler taşı 
ve ahşabı en saf haliyle bir araya getirip sağlam, kırılmayan 
mobilyalar yapıyorlarmış. Doğadan daha güçlü ne var ki? 



ncelikle Güneş Çağlarcan kimdir? 
Sanatın hayatınıza girişi nasıldı?
1980 doğumluyum ve sanat hayatıma 
1987 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarında piyano bölümünde başladım. 
Yıllar içerisinde ABRSM’de (The Associated Board 

of the Royal Schools of Music) piyano eğitimime devam ettim.  
Kemanist bir anne, viyolacı ve besteci bir kardeş ve ressam 
bir babaya sahip olduğum için sanat her daim hayatımın 
bir parçasıydı. Profesyonel çalışma hayatım içerisinde farklı 
şirketlerde görev aldım ancak, resim ve müzik, hayatımın her 
daim içerisindeydi. Pandemi dönemi başında bazı tecrübelerim 
doğrultusunda Shadows Collection’ı (Gölgeler Koleksiyonu) 
çıkartmaya karar verdim. Öncelikle yakın çevreme, ardından 
sanatseverlere koleksiyonun ilk parçalarını tanıttım. Bu 
yolculukta en büyük desteği UCSB’de bestecilik üzerine 
doktorasını yapan ve öğretim görevlisi olan kardeşim 

Deniz Çağlarcan verdi ve yapmış olduğum resimler üzerine 
işitsel ve görsel enstalasyon çalışmaları başlattı. 2023 
içerisinde Amerika ve Kosova’da yaptığımız işlerin tanıtımı 
gerçekleştirilecek. Şu an Los Angeles, İstanbul ve Paris’te 
çalışmalarımı sürdürüyorum. 

Kullandığınız teknik ve boyalara değinir misiniz?
Resimlerimde akrilik ve yağlı boya başta olmak üzere karışık 
teknikler kullanıyorum. Her biri eşsiz olan bu eserlerde, ilgili 
eserin çıkış fikri doğrultusunda değişik teknikler deniyorum.  
Örnek vermek gerekirse, fonunu elimle boyadığım birçok eser 
oldu.

Çalışmalarınızda hangi konuları ağırlıklı olarak 
kullanıyorsunuz? İlham kaynaklarınız neler?
Kendimi multidisipliner bir ressam ve piyanist olarak 
görüyorum. Romantik dönem eserlerine olan hayranlığım, 

Ö
Sanatla iç içe olan bir ailede dünyaya gelen Güneș Çağlarcan, multidisipliner 

bir ressam ve piyanist. Gölgeler Koleksiyonu’ndaki eserleriyle oldukça ilgi 
çeken Çağlarcan; sanatında kullandığı teknikleri, hayat felsefesini ve gelecek 

planlarını MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Güneş Çağlarcan
İçselleştirilen Hikâyeler

GÜNEȘ ÇAĞLARCAN

röportaj
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geçmiş tecrübeler ve insan algısı eserlerimin temelinde yatan 
unsurlar olup sanatseverlere hayal kurduracak ve karşılıklı duygu 
aktarımı sunabileceğim eserler yapmaya özen gösteriyorum. Hayal 
gücümün yüksek olması doğrultusunda aklıma gelen ve kalbimin 
hissettiği tüm fikirleri hayata geçirmeye özen gösteriyorum.

Gölgeler Koleksiyonu gerçekten oldukça ilgi çekici. 
Bu eserlerinizde algıyı hangi noktalara çekmek 
istediniz?
Gölgeler Koleksiyonu’nda; eşsiz hikâyeler ve kompozisyonlar 
ile gelen eserler yer almakta. Kompozisyonlar bütünsel bir 
yaklaşımla geldikleri hikâyeleri anlatırken detaylara inildiğinde, 
kullanılan üç boyutlu insan figürleri insan algısıyla kişiye özel 
bir bağ kurulmasına olanak tanıyor. Hikâyelerin içselleştirilmesi 
açısından sanatseverlere açık bir kapı bırakıyor ve herkesin 
kendi hikayesini ilgili eserle bağdaştıracak bir dünya sunmayı 
hedefliyorum.  

“Renkli hayatlarımız var gibi görünse de, derin 
acılarımız ve gizli korkularımız karanlık gölgelerce 
temsil edilir. Gölgeler Koleksiyonu burada başlıyor.” 
diyorsunuz. Burada anlatmak istediğinizi biraz daha 
detaylandıracak olsanız, neler söylersiniz?
Özellikle günümüz dünyasında dışarıdan bakıldığında her şeyin 
çok eğlenceli ve herkesin çok mutlu olduğu bir imajla yaşıyoruz 
ancak, iç dünyamızdaki gerçeklik bununla örtüşmüyor. Son 
yıllarda dünya genelinde yaşanılanlara baktığımız zaman birçok 
kırılma yaşadık; sağlık, huzur, mutluluk çok daha ön plana 
çıktı ve görmezden geldiğimiz ya da göstermek istemediğimiz, 
gizli kalmasını tercih ettiğimiz üzüntülerimiz ve korkularımız 
oldu. Benim için koleksiyonun çıkışı pandemi dönemi başında 
kaybettiğim anneanneme dayanıyor. Hayatın ne kadar değerli 
olduğunu bir kez daha deneyimleyip kendimi gerçekleştirme 
isteğim ile birlikte bu dünyada iz bırakacak bir adım atmamı 
sağladı. Yaşadığım duygusal olayları ve hayal dünyamı 
resimlerime aktarmak istedim ve gölgelerde gizli üzüntüler ve 
korkular ile o renkli eserler karşınıza çıktı. 

Hayata bakış açınızı, felsefenizi nasıl 
tanımlıyorsunuz?
Hayatta imkânsızların gerçek olabileceğine, hayal edemediğiniz 
hiçbir şeyi yaşayamayacağınıza inanıyorum. Hayatım boyunca 
hayalperest bir insan olarak değerlendirildim, bugün baktığım 
zaman beni mutlu eden her şeyi önce hayal ederek sonra da 

hayallerimin peşinden koşarak gerçekleştirdim. Öncelikle 
kendi içimizde mutlu olabilirsek sonra tüm dünyaya 
mutluluk verebileceğimize inanıyorum. Her güzel düşünce, 
peşinden daha güzel olayları getiriyor. 

Yeni koleksiyonlarınız ne zaman sanatseverlerle 
buluşacak? Planlarınızdan bahseder misiniz?
Gölgeler Koleksiyonu’nda sanatseverlerin karşısına çıkmayı 
bekleyen farklı eserlerim yer alıyor. Yeni yıl itibarı ile 
hazırlıkları biten eserleri önce Berlin’de, ardından mayıs 
başında İstanbul’da ve Paris’te gerçekleştireceğim solo 
sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuyor olacağım. 
2023 yaz döneminde Amerika ve Kosova’da görsel ve işitsel 
enstalasyonlar ile hazırlanmış sergilerimiz olacak.  



AZ Mimarlık’ın kuruluşuna değinerek 
kendinizden bahseder misiniz?
MAZ Mimarlık, 2021 kuruluşlu bir ofistir. Genç 
ve dinamik bir kadroya sahiptir, iş ortaklığı 
dışında dostluk ilişkilerine daha çok önem 
verir. Mimar ve iç mimarlardan oluşan beş 

kişilik küçük ama dev kadromuzla hizmet vermekteyiz. Bu 
yüzden projelerimizi eğlenerek ve aşkla yapmaktayız. Ben, 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü ve daha sonra Mimarlık 
bölümünü bitirdim. Ekibi toplayıp “Mimari Arzuların Zarafeti” 
diyerek yola çıktım. Bu ekip de; ofis şefimiz Ecem Aydın, saha 
koordinatörümüz Ümit Kandemir, iç mimarımız Emine Koç 
ve tasarım yöneticimiz Berkutay Ali Coşkun’u bünyesinde 
bulundurmaktadır. 

MAZ Mimarlık olarak verdiğiniz hizmetler neler?
MAZ Mimarlık bünyesinde mimari proje, iç mimari destek, 
anahtar teslim inşaat ve üç boyutlu modelleme-animasyon 
hizmeti verilmektedir. Ayrıca özellikli işlerimizden biri kanser 

hastanelerine Linac odaları yapmaktır. Bu odaların özellikleri, 
duvar kalınlıklarının en az yüz elli ila iki yüz iki cm olan 
radyasyon emilimli olmasıdır. Bunu tüm Türkiye geneli ve yurt 
dışı bazında çalışmaktayız. 

Ekip olarak benimsediğiniz felsefe ve ilkeleriniz 
neler?
Ekip olarak temelimizi dostluk, güven ve aile bağları 
mottosunda kurduk. Özel yaşantımız dışında birbirimizle 
daha çok vakit geçirdiğimiz için ekibin bir aile gibi olması 
bizim için önemli bir nokta. Bu yüzden ekibimizi bir aile gibi 
şekillendirdik. 

Bir mimari proje, MAZ Mimarlık imzası ile 
nasıl şekilleniyor? Projeye başlarken izlediğiniz 
adımları anlatır mısınız?
MAZ Mimarlık olarak kendimize özgü bir çizgi 
oluşturuyoruz. Tasarımlarımızı müşterimizin isteği 
doğrultusunda şekillendirip kendi dokunuşlarımızla projeyi 

M

Genç ve dinamik kadrosuyla, Merter Acar Zinkçi tarafından kurulan 
MAZ Mimarlık; iș ortaklığının yanında dostluk ilișkilerine de önem veren 
bir firma. İnșaat Mühendisi ve Mimar Merter Bey, verdikleri hizmetleri, 

benimsedikleri ilkeleri ve gelecek hedefl erini ekibinden de bahsederek 
MAG Okurlarına anlatıyor...

Mimari Arzuların Zarafeti
MAZ Mimarlık

dekorasyon

EMİNE KOÇ, ECEM AYDIN
MERTER ACAR ZİNKÇİ, BERKUTAY ALİ COȘKUN, ÜMİT KANDEMİR
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zenginleştiriyoruz. Biz müşterilerimizi bir süreç 
içerisinde gözlemleriz ve edindiğimiz analizleri 
projeye entegre ederiz. İşin sonunda mutlu bir 
müşteri ve tatmin olmuş bir ofis olduğu için bir 
akış halinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Projelerinizde sıklıkla kullandığınız 
malzemeler hangileri? Hangi 
koşullarda hangi yapı malzemesi 
kullanılmalıdır?
Projenin bulunduğu ortam ve koşullara göre 
dayanıklı ve özgün malzemeler kullanmayı tercih 
ediyoruz. Genelde doğayı koruyan, sürdürülebilir, 
geri dönüşümlü malzemeler olması bizim için 
çok önemlidir. Yapının, bir yerin dokusunu 
bozması yerine o dokuyla özdeşleşmesi ve orada 
kaybolması fikrini benimsiyoruz. İklimine göre 
ahşap, çelik, taş kullanmayı seviyoruz. 

Çözüm ortaklarınızı nasıl seçiyorsunuz?
Malzeme tedariki için belirli bir portfolyo 
oluşturduk ve kaliteden ödün vermek 
istemediğimiz için tedarikçilerimizi buna göre 
seçiyoruz. Bunu yakalarken müşterilerimizi 
zorlamayarak fiyat-performans grafiğini 
koruyoruz. Kalite tesadüf değildir!

Geleceğe dair hedefleriniz ve 
planlarınız neler?
Ankara ofisimizi genişlettikten sonra İstanbul ve 
yurt dışı ofislerimizi kurmayı; hayata geçirdiğimiz 
bir projeye bakıldığı zaman “Burada MAZ’ın 
çizgisi var” denilerek akıllarda kalmayı; yurt içi 
deyişimiz “Mimari Arzuların Zarafeti”, yurt dışı 
deyişimiz “Memory Architecture of Zone”u tüm 
dünyada insanlara benimsetmeyi hedefliyoruz.  

ANITTEPE

KEKLİKPINARI

KEKLİKPINARIVOLKAN H.VİLLASI

SAKARYA

LİNAC ODALARI 



zman kadromuzla EÇ GRUP için tasarım 
ve uygulamasını yapmış olduğumuz ofis 
projesi, YDA CENTER’da yer alan toplam 140 
m2’lik ofis alanı tasarımıdır. Bu ofis tasarımı; 
makam odası, muhasebe bölümü, izleme 
bölümü, karşılama bölümü, hızlı toplantı 

alanı ve mutfak ile ilave çalışma alanlarına ait ofis dekorasyonu 
projelerini içerir.

Markanın çalışma alanlarından yararlanarak, misafir portföyü, 
hizmet ettiği kitle ve şahsi fikirlerden hareketle iç mekân 
konsepti; güvenli, kurumsal, modern, dijital ve teknolojik 
mekân algısını yansıtacak, pekiştirecek şekilde tasarlanmıştır.  

U
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, EÇ Grup için 

projelendirdikleri lüks ofis tasarımlarını detaylandırıyor.

TML Mimarlık
YDA Center’da Lüks Ofi s Tasarımı

Tolgahan Coșkun Bünyamin Kuru 
İnșaat Mühendisi Tasarımcı

dekorasyon

Bu doğrultuda marka olgusunu temsil eden biçim dili mimari 
anlamda yorumlanıp mekân bileşenlerine entegre edilmiş 
ve bir mimari üslup oluşturulmuştur. İlave olarak marka 
kurumsal kimliği ve logosu, benzer şekilde birer mekân 
bileşeni olarak kullanılmış ve ofis tasarımına kurumsal kimlik 
vurgusu kazandırılmıştır. Bu sayede kullanıcıların aidiyet 
duygusu kazanmaları ve dolayısı ile mekânı sahiplenmeleri 
hedeflenmiştir.

Ofis tasarımında dikkat ettiğimiz bir diğer husus ise personel 
sayıları, departman sorumlulukları ve ihtiyaçları oldu. Ferah 
ofis kullanımını arttırmak için çalışma alanlarını cam ile 
bölümlendirmek istedik; makam ofisi cam bölmelerini şifreli 
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otomatik kapı ile daha güvenli hale getirdik. Ayrıca makam ofisi 
cam bölmelerini, jaluzi perde ve siyah cam kullanarak daha özel 
kıldık. Toplantı ve bireysel çalışma alanlarını çekirdeğe yakın 
kısımda planlayarak enerjiyi yükseltmek istedik. Bu sayede 
enerji verimliliği arttırılmış oldu. Ayrıca tekil çalışma alanı 
(telefon odası) ile lounge tarzı oturma alanları, tasarımda yer 
almaktadır.

Karşılama ve bekleme alanlarından itibaren duvarlar; dekoratif 
ahşaplar ve açık renk dekoratif sıvalar ile kaplandı. Mutfak 
kapısı olan duvarlar metal ve kumaşın birleşimi ile tasarım 
duvar haline getirildi. Tasarlanan koltuklarda iskelet olarak 
çelik konstrüksiyon iskelet tercih edildi ve uzun yıllar boyunca 
garanti verildi. Ofisin mutfak ve diğer sabit mobilyalarında 
imalat, lake boya ile yapıldı ve montaj sonlandırıldı. İzleme 
odasında; toplamda yüz kırk yedi şubesi bulunan EÇ GRUP 
şirketi için dört monitörden, bine yakın kamera izleme sistemi 
kuruldu. Bu sistem TML Mimarlık’ın mühendis ekibi tarafından 
yazıldı, veri toplandı ve yirmi dört saat çalışır halde teslim 
edildi.
 
Makam odası tasarımı, EÇ GRUP yönetici zevkleri ve çevresinde 
bulunan değerli ekip arkadaşları ile ihtiyaçları analiz edilerek 
yapıldı. Makam odasında; özel alanlar ile birlikte altı kişilik 
makam önü misafir koltukları, altı kişilik toplantı masası 
tasarımı yapıldı. Burada, tüm duvarlarda beyaz renk ahşap 
detaylar görmektesiniz. Ayrıca makam arkası dekor duvarı ve 
TV duvarı, özel baskı mermer desen ve ahşap olarak tasarlandı. 
Dekoratif aydınlatmalı raflar mekâna zenginlik kattı. Ayrıca 
makamda kullanılan onix mermerden imal edilmiş avizeler, 
tasarımı tamamladı. Makam odasının Eskişehir yolu manzaralı 
olması çok hoş ancak, güneş bazen rahatsız edebilir. Bu yüzden 
uzaktan kumanda sistemi ile kontrol edilen otomatik perdeler 
tercih edildi. 

Genel anlamda, kurumsal kimlik ile örtüşen, teknoloji 
entegrasyonu yüksek, enerji verimliliği gözetilen ve modern ofis 
hayatının ihtiyaçlarına cevap veren bir konsept ofis tasarımı 
oluşturulması hedeflenmiştir. 



Tamamladığı projelerle adından söz ettiren Kocalar Yatırım’ın kurucusu 
Resul Koca, kalitesini farklı sektörlere tașıyarak iki yeni hizmeti hayata 

geçirmeye hazırlanıyor. Șirketin diğer projelerinden de bahseden Koca, 
yatırımlarını MAG Okurları için ele alıyor...

Yeni Sektörlerdeki Yeni Projeleriyle

Kocalar Yatırım

dekorasyon

RESUL KOCA
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Kocalar Prestij Sanayi Sitesi; kompleks bir ticaret 
merkezi haline gelmesi hedefiyle hayata geçirildi.

ocalar Yatırım olarak; yıllarca gönül verdiğimiz, 
bitmeyen bir enerji ile bağlandığımız, işimizle özdeşleşen 
ismimizle, müşterilerimizin her zaman artan güveniyle 
ve köklü bir marka olmanın gururuyla çalışıyoruz. 
Üretim yaptığımız her ürünü veya projeyi lider görme 
arzusu içerisindeyiz. Yaşam kalitenizi arttıracak en iyi 

hizmeti verebilmek için her daim kendimizi yeniliyoruz. 

Konut sektöründe kalite ve konforu arayanlara çok değerli projeler 
sunmaya devam ediyoruz. Keçiören’de hayata geçirdiğimiz “Başka 
Ankara”; Pamuklar Ormanı’nın hemen yanındaki lokasyonuyla 
yenilikçi bir mimari sunan, 1+1’den 4+1’e kadar olan konutlarının 
yanında yirmi dokuz adet villa da bulunduran bir projedir. 

Hayatı rutinlerin dışına çıkaran, biraz da bizim seçimlerimizdir. 
Sıra dışı bir konfor ve bir villadan çok daha fazlası için sizi de Başka 
Ankara dünyasına davet ediyoruz.

K



Kocalar Oto AVM ile de otomotiv sektörüne 
giriș yaparak, bunu önümüzdeki yıl hayata 

geçirmeyi planlıyoruz.

dekorasyon

Yanı başındaki ormanı, benzersiz sosyal donatıları, meyve 
bahçeleri ve şehrin içindeki yüksek oksijen oranını sunan 
florasıyla Başka Ankara, bir villadan daha fazlasını isteyenler 
için…

Pursaklar Bulvarı’ndaki “Kocalar Bulvar Ankara”; 27.000 m2lik 
alanda, Pursaklar Hastanesi ve şehir merkezine yakınlığı, prestij 
ve konfora yeni kriterler getirecek sosyal donatıları, bulvar 
mağazalarıyla çok özel bir yaşam projesidir ve yepyeni bir çekim 
merkezi olması hedeflenerek hayata geçirilmiştir. 

Modern ve ferah mimarisiyle zamanı keyifle yaşayabileceğiniz 
bir ev sizleri bekliyor. Konforu hayatınızda her an 
yaşayabilmeniz için detayları incelikle planlanan Kocalar Bulvar 
Ankara’da her dairenin kapalı otoparkı bulunuyor. Sıcak yaz 
günlerinde serin; soğuk kış günlerindeyse sıcacık aracınıza 
binmenin ayrıcalığını keyifle yaşayın.
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Kocalar Yatırım, 10 yıldır modern bir anlayıșla, 
farklı alanlarda ürün çeșitliliğini arttırarak 

kaliteli yapılar sunmaya devam ediyor.

Kocalar’dan İki Yeni Proje
Kocalar Yatırım, iki yeni projeyle Ankara’daki yatırımlarına 
devam ediyor.

Kendimizi ispatladığımız konut projelerimizin arasından, Kocalar 
Yatırım kalitesini farklı sektörlere taşıyoruz. İlk olarak inşaatına 
başladığımız “Kocalar Prestij Sanayi Sitesi” ile Ankara’nın sanayi 
merkezi haline gelecek projemizin; dükkânları, sosyal ve yeşil 
alanları ile kompleks bir ticaret merkezi olmasını hedefliyoruz… 

Bir diğer projemiz Kocalar Oto AVM ile de otomotiv sektörüne 
giriş yaparak, bunu önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz. 
Çağdaş yapı anlayışımızla farklı alanlarda ürün çeşitliliğimizi 
artırıp kaliteli yapılar sunmaya devam edeceğiz. 

Adım attığımız sektörlerde her projemizi lider görmek istiyoruz. 
Yaşamın kalitesini arttırmak ve en iyi hizmeti verebilmek 
azmiyle, hayata geçirdiğimiz projelerimizde mottomuz; her zaman 
kendimizi yenilemektir. 



Tepe Home 
Yeni Yılı 
Karşıladı
Tepe Home çalışanları, düzenlenen 
yeni yıl yemeğinde bir araya 
geldi. 2023 yılını keyifle karşılayan 
konuklar, sağlık ve mutluluk dolu 
bir yıl diledi.

Tepe Home tarafından her yıl düzenlenen yeni yıl kutlaması 
bu yıl da Bilkent Otel’de gerçekleşti. Tepe Home Genel Müdürü 
Levent Çapan’ın ev sahipliğindeki organizasyona; Bilkent 
Holding Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Grup Başkanı Orhan 
Koral ile çok sayıda Tepe Home çalışanı katıldı.  

davet

CANAN KIRMAN, ZELİHA SAÇILDI, SEMA TÜRKOĞLU, MÜJGAN ÇAKMAK, İLAYDA ÖNCÜ MEVLÜT KELEȘ

ORHAN KORAL
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ONUR BAȘBENGİ ȘATIROĞLU, SEMRA AYDUĞAN, CEREN EVCİMEN, İLKER KARAKOÇ

LEVENT ÇAPANSÜLEYMAN ERCAN, İREM AKINCI, ERKAN AKDOĞAN

Tepe Home 
çalıșanlarına 
tebrik 
plaketlerinin 
takdim edildiği 
etkinlik; “after 
party” ile devam 
etti.



Öncelikli hedef; kullanıcının 
isteklerine yanıt veren, fonksiyonel 
açıdan tamamen uygun bir proje 

gerçekleștirmek.

ncelikle kendinizi biraz tanıtır 
mısınız?
Gaziantep doğumluyum. Öğrenim sürecim 
boyunca Gaziantep, İstanbul ve Ankara’da 
bulundum. Son olarak bu süreci, burslu olarak 
öğrenim gördüğüm Ankara Atılım Üniversitesi 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü ile tamamladım. 
Liseyi tamamlayana kadar ortalama, kendini ve çevresini 
keşfetmeye çalışan bir öğrenciydim ancak, üniversite sürecim 
ile birlikte bambaşka bir öğrenciye dönüştüm. Çok çalıştım, 
çünkü iç mimarlık öğrenimi hafife alınmayacak bir süreç, 
ayrıca küçüklüğümden bu yana hayalini kurduğum bir 
şeydi.

Firma olarak müşterilerinize en temel adımdan 
son dokunuşlara kadar yardım ediyorsunuz. 
Bu süreçte müşterileriniz ne gibi hizmetlerden 
faydalanıyor?
Öncelikle birbirimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. 
Birbirimize çok açık, net olmamız gerekiyor. Aksi takdirde 
her iki tarafı yoran bir süreç kimsenin hoşuna gitmez. 
Bunun için ben konsept geliştirme ve gerçekleşecek olan 
proje her ne ise oluşum aşamasını çok önemli buluyorum. 
Bu süre bazen bir hafta, bazen birkaç ay sürebiliyor. Burada 
önemli olan, kullanıcının buna ne zaman ihtiyaç duyacağı 
ve bizim iş takvimimiz. Bu aşamada eskizler, denemeler ve 
zihnimizde bizlere olgunlaşmış durumu imgeleten görseller 

Ö

Kendilerini tercih eden kișilere yüksek 
gustolu sonuçlar verme amacıyla 

projelerini gerçekleștiren Alper Değer, 
kendi ismiyle kurduğu firmasında 

ekibiyle birlikte verdiği hizmetleri ve 
firma olarak durușunu 

MAG Okurlarıyla paylașıyor...

İstenilene Cevap 
Verebilmek

Alper Değer 
Architecture

ALPER DEĞER

dekorasyon
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alperdegerarchitecture

ile başlıyoruz. Amacım, müşterimin istemiş olduğu projede 
düşünülmüş ve düşünülmemiş noktalarını açığa çıkarmak, 
problemi çözmek, çözerken gustomuzu işin içine katmak ve bir 
eser meydana getirmek. Stresli, araştırma ve uzun gecelerle dolu 
bu serüven oldukça verimli sonuçlar doğuruyor. Süreç içinde 
müşterimizin proje özelinde tüm isteklerine yanıt vermek 
öncelikli prensibimiz.

Proje aşamasında öncelikleriniz neler oluyor?
Öncelikli hedef; kullanıcının isteklerine yanıt veren, 
fonksiyonel açıdan tamamen uygun bir proje gerçekleştirmek. 
Bunu yaparken de diğer bir önceliğimiz özgün ve benzersiz 
olmak. 

Sizce tasarım yeteneği nasıl gelişir? Eğitim yeterli 
mi?
Eğitim mutlaka çok önemli ancak, her insanın doğuştan 
içinde farklı meziyetleri olduğuna inanıyorum. Özellikle 
bu mesleği edinmek isteyen genç bireylerin, içlerinde olup 
bitenlerden haberdar olması gerekiyor. Ayrıca iç mimari 
hizmete ihtiyaç duyan kişilerin ise çalışacakları ofisi veya 
tasarımcıyı iyi tanımaları gerekiyor. Bu kişi gerçekten yetenekli 
mi? Tasarımları özgün mü? Teknik açıdan donanımlı mı? 
Farkındalıkları ve beklentileri önemli.

Firmanızı sektörde öne çıkaran özellikler 
neler? Müşteri memnuniyeti noktasında neler 
yapıyorsunuz?
Başlıca özelliklerimiz her gün araştıran, gözlemleyen, eskizler 
yapan ve kendimizi sürekli geliştiren bir yapımızın olması. 
Bunu yapma sebebimiz bizi tercih edecek kişilere yüksek 
gustolu projeler ve eserler üretmek. Bu içimizden gelen yeteneği 
her gün besleyerek daha da geliştirmemizin bir başka sebebi ise 
diğerlerinden farklı, tercih edenlere faydalı olmak. 

İlerleyen dönemlerdeki hedeflerinizden ve 
gerçekleştirmeyi planladığınız projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Multidisipliner bir stüdyo olmayı hedefliyoruz. Özellikli 
projelerimizi hayata geçirmeye devam ederken yakın 
gelecekteki bir başka girişimimiz ise ısmarlama, sanatsal değeri 
olan mobilyalar üretmek. 







Doğal ahșap desenler ve koyu 
renklerle dekore ettiğiniz yașam 

alanlarınızda oldukça șık bir 
görünüm yakalayın.

Rustik
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endinizden biraz bahseder misiniz?
Otuz üç yaşında, evli ve bir çocuk annesiyim. İşletme 
bölümü mezuniyetinden sonra on bir yıla yakın 
kurumsal çalışma hayatının içerisindeydim. Bu 
on bir yılda çok değerli kazanımlar ve unutulmaz 
tecrübeler elde ettim. Çocukluk yıllarımdan beri 

içimde olan biriktirme tutkusu sayesinde de bugün Antiq Haus’u 
kurarak kardeşimle birlikte farklı bir dünyada yolumuza devam 
ediyoruz. Hep çalışmayı, üretebilmeyi seven biri olarak; hobi 
olarak başladığım ve bir tutkuya dönüşen antika merakımın artık 
mesleğime evrilmiş olmasından da çok mutluyum.

Antikaya olan ilginiz nasıl başladı?
Aslında ailemden gelen davranışsal bir miras diyebilirim. Babam 
eski para ve filateli toplar, onları bir çantada muhafaza eder, çoğu 

K

Çocukken olușturduğu peçete koleksiyonuyla bașlayan macerasına, 
Antiq Haus’taki geniș antika ürün yelpazesiyle devam eden Ecem Akgül ve 

kurucu ortağı, kardeși Emin Küçük; Türkiye’deki retro kültürüne de değinerek 
koleksiyonlarını ve ürünlerin değerinin nasıl belirlendiğini anlatıyor...

Geçmişin Mirası Gelecekte

Antiq Haus 

dekorasyon

EMİN KÜÇÜK, ECEM AKGÜL

günler onları düzenlerdi. Annemin özel merakıysa, o günün 
şartlarında hep takım olması gerektiği düşünülen kahve 
fincanlarına inat tek tek fincan biriktirmekti. Renk renk, 
farklı farklı. Biriktirmekle kalmaz, her gün kahvesini ayrı 
bir fincanda içmeyi severdi. Benim yolculuğum ise çocukluk 
yaşlarımda peçete koleksiyonu yaparak başladı diyebiliriz. Bu, 
zamanla değişen ve gelişen büyük bir koleksiyona dönüştü. 

Koleksiyonunuzda neler yer alıyor? Malzemeleri 
neler? Bunları nerelerden temin ettiniz?
Yelpazesi çok geniş bir koleksiyona sahibim. Yağlı boya 
tablolar, bronz heykeller, biblolar, porselen takımlar, cam 
eşyalar, eski aynalar, gümüş ve bakırlar, eski seramikler, 
vintage ve retro ürünler... Geçmişe özlem duygusu yüksek 
biri olarak yurt dışına her çıktığımda tarihî yerleri gezip 

görmenin dışında, hep antika pazarlarını ve eskicileri 
gezerim. Aslına bakarsanız, bu tutkumun sebebi yaşanmışlık 
izleri olan her şeyin daha değerli olduğuna inanıyor olmam. 
Herkeste olmayan, fabrikasyon ürünler dışında nadir olan 
ürünleri aramak, bulmak benim için çok heyecan verici. 
Koleksiyonumda bulunan en değerli ve nadir olanları da  yurt 
dışından topladığımı söyleyebilirim. Onun dışında Ankara 
ve İstanbul başta olmak üzere hafta sonları kurulan antika 
pazarları, antikacılar, eskiciler, salon müzayedeleri, online 
mezatlar sayesinde koleksiyon parçalarımı tek tek seçerek ve 
severek topladım diyebiliriz.   

Antika ürünlerin değerleri nasıl belirleniyor?
Antikanın değerini belirleyen çok fazla faktör var. Kullanıldığı 
dönem, yapıldığı malzeme, benzerlerine oranla kondisyonu, 
üzerindeki sanat ya da işçilik. Önemli tarih dönemlerine ve 
önemli kişilere ait olması, sanat değeri taşıması gibi. Her eski, 
antika olmadığı gibi; tarih olarak yüz yılı geçmiş ve nadir olması 
da en önemli etkenlerden. Yukarıda saydığım etmenler ve 
benzerlerine olan kıyaslama, değerleme yapabilmemizi sağlıyor. 
Eserin ender olmasına göre, göreceli de bir kavram diyebiliriz. 
Ayrıca geçmiş anıları ve yaşanmışlığı üzerinde taşıyan, ender 
bulunan her şeyin değerini ekspertizde yaptırabiliyoruz; ama 
geçmişin mirasını geleceğe aktarabilmek paha biçilemez.

Türkiye’deki antika, retro, nostalji kültürü 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Açıkçası ben bir yanımızın hep geçmişe dönük olduğuna 
inanıyorum. Geçmişin değeri ve geçmişe duyulan merak hiç 
azalmıyor. Herkesin nostalji arayan bir tarafı hâlâ mevcut. 
Antika kültürüne sahip olmak; yaşamadığımız zamanları 
keşfetmenin, o dönemlere şahit olmanın bir aynası olarak da 
görülebilir. Çok şanslı bir coğrafyanın çocukları olarak en 
önemli görevimizin kıymet bilmek olduğu kanısındayım. 

Kültürümüzü gelecek nesillere taşıyabilmek için geçmişten 
günümüze gelen her türlü mirasın kıymetini bilmeli, tarihin 
anılarına saygı duymalıyız. 

Elinizde bulunan en özel parça hangisi? Bu parça 
sizin için neden özel?
Koleksiyonumda bulunan parçalarımdan biri için özel desem, 
aklım hep diğerlerinde kalacak. Hepsi aynı tutku, heves ve 
özveriyle toplandığı için hepsi ayrı ayrı değerli ve özel parçalar 
benim için. Duygusal bağ kurup asla ayrılamayacağımı 
düşündüğüm parçalarımı mağazaya hiç getirmedim; 
evde bizimle birlikteler. İlla bir cevap vermem gerekirse, 
antika merakım devam ettiği sürece bence en özel parça, 
koleksiyonuma daha katamadığım, dünyanın herhangi bir 
yerinde hâlâ beni bekliyor olandır.  

antiqhaus
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görülebilir. Çok şanslı bir coğrafyanın çocukları olarak en 
önemli görevimizin kıymet bilmek olduğu kanısındayım. 

Kültürümüzü gelecek nesillere taşıyabilmek için geçmişten 
günümüze gelen her türlü mirasın kıymetini bilmeli, tarihin 
anılarına saygı duymalıyız. 

Elinizde bulunan en özel parça hangisi? Bu parça 
sizin için neden özel?
Koleksiyonumda bulunan parçalarımdan biri için özel desem, 
aklım hep diğerlerinde kalacak. Hepsi aynı tutku, heves ve 
özveriyle toplandığı için hepsi ayrı ayrı değerli ve özel parçalar 
benim için. Duygusal bağ kurup asla ayrılamayacağımı 
düşündüğüm parçalarımı mağazaya hiç getirmedim; 
evde bizimle birlikteler. İlla bir cevap vermem gerekirse, 
antika merakım devam ettiği sürece bence en özel parça, 
koleksiyonuma daha katamadığım, dünyanın herhangi bir 
yerinde hâlâ beni bekliyor olandır.  

antiqhaus



Büyükelçilerin 
Eşleri Bir Davette 
Buluştu
Kadın ve Gençlik Platformu 
Derneği, Ankara’ya yeni gelen 
büyükelçi eşleri için “hoş geldin 
partisi” düzenledi.

Dernek Başkanı Rüveyda Akbay’ın evinde gerçekleşen 
etkinliğe ABD, Arnavutluk, Avusturya, Finlandiya gibi birçok 
ülkenin büyükelçi eşleri katıldı. Büyükelçi eşlerinin yanı sıra 
EUAVAKFI Başkanı Emel Uslu Atik’in de aralarında bulunduğu 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davetliler arasında 
yerini aldı. Akbay, davete katılan büyükelçi eşlerine Ankara 
kültürünü yansıtan hediyeler takdim etti. Keyifli bir sohbet 
ortamında gerçekleşen davette büyükelçi eşleri hem Türk 
kültürü ve Ankara hakkında bilgiler aldı hem de eğlenceli vakit 
geçirdi.  

davet

SEVİNÇ AYTAN, EMEL USLU ATİK, CHERYL FLAKE, RÜVEYDA AKBAY

EMEL USLU ATİK, NEBAHAT İBİȘ

138 magdergi.com.tr





Üç kușak boyunca ferforje sektöründe faaliyet gösteren Serhan İlçe 
ferforjeyi ele alarak, verdiği hizmetlerden bahsediyor,

bașarısının altında yatanları açıklıyor.

Görsel Tasarım Zarafete Dönüşüyor

Serhan İlçe Ferforje

SERHAN İLÇE

dekorasyon
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Kendimizi yeniliklere daima açık tutmaya 
gayret gösteriyoruz. Değișen ve gelișen 

dünya düzeninde müșterilerimizin istek ve 
arzusuna göre hizmet verme gayretindeyiz.

erforjeyi biraz anlatır mısınız?
Hem şık görüntüsü hem işlevi hem de sağlam yapısı 
sayesinde ferforje çeşitleri son dönemlerde oldukça 
rağbet görmeye başladı. Yalnızca korkuluk sistemi 
olarak değil, dekor amacı ile de birçok ferforje 
malzeme üretilebilmektedir. Bunlar, pek çok farklı 

mekânda kullanılabilir; ortamlara estetik ve gösteriş katar. Geniş 
yelpazesi sayesinde ferforje her tarza ve alana uygun olarak 
üretilebilir, müşterilerimiz alternatif seçimler yapabilir.

Müşterilerinize hangi hizmetleri veriyorsunuz? 
Serhan İlçe’den hizmet almanın farkı nedir?
Ferforje ve demir korkuluk sistemleri, pencere, kapı, bahçe demiri, 
garaj kapısı, merdiven korkuluğu ve ferforje ev aksesuarları imalat 
çalışmalarımız mevcuttur. İşin en başından teslim süresine kadar 
müşterilerimiz hep benimle muhatap oldukları için müşteri istek 
ve arzusunu daha iyi özümseyebiliyorum. Bu da bizden hizmet 
almanın en büyük farkını oluşturuyor.

Demircilik ve ferforje zanaatını ne kadar süredir 
yapıyorsunuz?
Bu meslek bizim dede mesleğimiz. Dede, baba, torun olarak üç 
kuşaktır demircilik mesleği ile uğraşıyoruz. Profesyonel olarak 
kendi adıma on beş yıldır sektörün içerisindeyim.

Sektördeki başarınızın sırrı nedir?
Kendimizi yeniliklere daima açık tutmaya gayret gösteriyoruz. 
Değişen ve gelişen dünya düzeninde müşterilerimizin istek ve 
arzusuna göre hizmet verme gayretindeyiz. Bu da bizi sektörde 
başarılı kılıyor.

Bahçeli, müstakil bir evin güvenliği için nasıl demir 
parmaklıklar tercih edilmeli? Pencereler, kapılar, 
bahçe kapısı olarak ele alır mısınız?
Her evin ve her müşterinin ürün isteği farklı olduğu için belirli bir 
kalıp segmentimiz bulunmuyor. Kullandığımız malzeme türleri 
kalın, içi dolgun ürünlerdir. Ürün sonrası galvaniz kaplama ve 
statik boya ile ürünlerimiz uzun yıllar mukavemet sağlamaktadır.

Ferforje neden tercih ediliyor?
• Dayanıklı olması,
• Zarif görüntüsü,
• Güvenlikli oluşu,
• Uzun ömürlü olması,
kişilerin ferforjeyi tercih etmesindeki önemli unsurlar. 

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



Via Gardenia’da 
Barbekü Partisi 
Via Gardenia’nın Ankara 
Beytepe’deki mağazasında, Hakan 
Yüksel ve Yunus Emre Özsoy ev 
sahipliğinde bir barbekü partisi 
düzenlendi. 

Via Gardenia’nın bahçesindeki davette, oluşturulan ateş 
çukurları etrafında toplanan misafirler, barbekü ve DJ eşliğinde 
renkli bir etkinlik geçirdi. Mağazanın keyifli atmosferini 
deneyimleme imkânı bulan misafirler; birbirinden şık ve güzel 
ev dekorasyonlarının yanı sıra, mekânları renklendirecek 
çiçeklerden süslere, oturma gruplarından bahçe aksesuarlarına 
kadar pek çok ürünün bulunduğu Via Gardenia’da özel bir 
alışveriş deneyimi de yaşadı. 

davet

TOLGA GÜRSOY ESİN KIRICI

EDA BEKİȘOĞLU MEHMET EMİR ÖZSOY, MEHMET GÖÇMEN

HAKAN YÜKSEL
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SERKAN KUYUMCUOĞLU BERFİN ÇAKARLI BÜLENT AYDEMİR ESRA DÖNERTAȘ UĞUR  BATUR

Müzik ve 
barbekü 
eșliğinde 
konuklarına 
oldukça renkli 
bir etkinlik 
yașatan Via 
Gardenia’daki 
parti oldukça 
yoğun bir ilgiyle 
karșılaștı.

FUNDA KOCABIYIK ZEYNEP KARAHAN USLU NALAN-BAHADIR-ÖZÜM ÖZSOY

40 yıllık 
tecrübemizle

yaşam alanlarınızı
tasarlıyoruz.

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

Yapısal Peyzaj  ▪  Bitkisel Peyzaj  ▪  Bahçe Bakımı

www . emb a p e y z a j . c om
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SERAP-KEMAL AKAGÜNDÜZ SEDA SÜMER-BİLGEHAN SONBAHARBURAK-SEVCAN BİLGİÇ

davet

AYLİN ÖZMEN CAN CAVUȘOĞLU GÜL MURATOĞLU

MAG PR 
Solutions 
organizasyonuyla 
düzenlenen 
keyifl i etkinlikte 
konuklar, 
DJ eșliğinde 
oldukça 
eğlenceli bir 
akșam geçirdi.

EMRE ÇİMEN JALE FUNDA BERKSOY
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EFE ÖZDEMİR ALP-SEDEN BEKİT SABAHAT ALTINIȘIK ENES ALP İLKNUR DEMİR

BURCU UYGUR ÖZER-ZEYNEL ÖZER FARUK KÖPRÜLÜ, ȘAKİR DORUKKAYA ENDER SEVGİ GÜLTEKİN



Kullanacağınız sıcak nötr renk 
tonlarıyla, mekânlarınıza lüks bir 

dokunuș yapın.

Göz Alıcı
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BEYMEN-ALPAQ STUDIO
Yastık 850  

ZARA HOME
Çerçeve 599  

YARGICI
Mumluk 179  

MUDO CONCEPT
Dekoratif Tabak 366  

MUDO CONCEPT
Masa Saati 2.766  

YOI DESIGN
Tepsi

ZARA HOME
Vazo 599  

VAKKO
Dekoratif Obje 21.950  
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Yașam alanlarınıza asil ve lüks bir 
hava katacak dekor ürünlerini sizler 

için derledik. 

Etkileyici

YARGICI

BEYMEN-LUCKY ART
Dekoratif Obje 3.347  

BEYMEN-GREAT LOOM
Mum 679  

ZARA HOME
Büyük Tepsi 1.299  

TEPE HOME
Zigon Sehpa 4.130  

GULECDECOR-BUGATTI
Çatal Bıçak Seti 15.500  
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MUDO CONCEPT
Vazo 688  

YOI DESIGN
Tepsi



Proje Geliri 
Derneğe 
Bağışlandı
Sürdürülebilir ve engelsiz 
bir geleceğe katkı sağlamak 
amacıyla hayata geçirilen 
“Sürdürülebilir Yılbaşı Ağacı” 
sosyal sorumluluk projesi, 
muhteşem bir davetle 
tanıtıldı.

Jütsack’in kurucuları Doğal Mesudiyeli Kalaç ve 
Zeynep Tarman tarafından, kahve çuvallarından ve 
jüt malzemeden tasarlanan sürdürülebilir yılbaşı 
ağacının Fairmont Quasar Istanbul’daki tanıtım 
etkinliğine iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri 
katıldı. Projeden elde edilen tüm gelir, Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneğine tekerlekli sandalye 
desteği için kullanıldı. 

davet

HANDE SUBAȘI TUĞÇE EYİLİK

NURAN ERÇİL BURCU ERÇİL

DOĞAL MESUDİYELİ KALAÇ, ZEYNEP TARMAN
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ASLI ȘEN EDA KOSİF İPEK VAROL İPEK BAȘYAZIOĞLU

Eșsiz lezzetlerin 
sunulduğu 
davette konuklar, 
yılbașı ruhunu 
yansıtan 
müzikler 
eșliğinde keyifl i 
bir gün geçirdi. 

HUBAN AYȘEM İPEK KİP GÜL ÖVET, CAROLIN ALMOZINO



endinizi biraz tanıtır mısınız? Modaya 
olan ilginiz nasıl başladı?
1991 Ankara doğumluyum. Atılım Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı mezunuyum. Ürün tasarımı okumama 
rağmen moda tasarım dalına ilgim hep vardı. 

Hayallerimin peşinden gitmek için; idealleri olan, uluslararası 
marka olmayı hedefleyen Mejje’yi kurdum. 

Peki, markanızın kuruluş gayesi nedir?
Mejje’nin varoluş yolunda, kendi tarzımı yansıtacak parçalar 
üretmeyi hedefledim. Dışarda bulmakta zorlandığım, basit 

ama şık modelleri üretebileceğime ve bu tarz bir markayı 
yaratabileceğime inandım. “Hem şık hem spor olmak neden 
mümkün olmasın?” dediğim noktada Mejje doğdu.

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor? Tarzınızı 
nasıl tanımlıyorsunuz?
Ürün yelpazemiz temel ürünlerden başlayıp tişört, 
sweatshirt’ten, ipek kumaşlarla tasarlanmış minimal abiyelere 
kadar uzanıyor. Aslında ürün çeşidimiz tam olarak markamızın 
tarzını yansıtıyor. “Pretty Strong Women” mottosuyla, tek başına 
iddialı görünen her bir parçamızı dilediğiniz gibi eşleyerek ister 
spor şık, ister davete uygun ağırlıkta kullanabilirsiniz.

K

İnsan anatomisinin ergonomi üzerine kurulu olduğunu ve markası ile 
hem seksi hem rahat olunabileceğini tüm kadınlara gösterme hedefiyle 

macerasına devam eden Mejje’nin kurucusu Melisa Oral, ürün yelpazesini 
ve tasarım felsefesini MAG Okurları için açıklıyor. 

Mejje
Özgür ve Şık Kadınlar

röportaj

MELİSA ORAL

Mejje kullanıcılarını, sizi tercih edenleri nasıl 
tanımlıyorsunuz? 
Mejje’yi tercih edenler; renklere ve kendine güvenen, özgür, şık 
olmayı seven ama rahatına da düşkün kadınlardır diyebiliriz. 
Ürünlerimizin en güzel yanı, sabah kahve içmeye gittiğiniz 
kombinle akşam herhangi bir davete katılabilecek şıklığa sahip 
olabilmek. Mejje’nin ruhunda özgür, rahat ve şık kadınlar var. 
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Mejje kullanıcılarını, sizi tercih edenleri nasıl 
tanımlıyorsunuz? 
Mejje’yi tercih edenler; renklere ve kendine güvenen, özgür, şık 
olmayı seven ama rahatına da düşkün kadınlardır diyebiliriz. 
Ürünlerimizin en güzel yanı, sabah kahve içmeye gittiğiniz 
kombinle akşam herhangi bir davete katılabilecek şıklığa sahip 
olabilmek. Mejje’nin ruhunda özgür, rahat ve şık kadınlar var. 



Evrenlerarası 
Yolculuk 
Tween’de
Daha önceleri “metaverse”e 
adım atan Tween’in, bu kez de 
“multiverse” dünyasına giriş 
yapması, İstanbul’da düzenlenen 
özel bir lansmanla kutlandı.

Markayı bünyesinde bulunduran Orka Holdingin Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Pazarlama Grup 
Başkanı Büşra Orakçıoğlu ev sahipliğindeki davete iş, sanat 
ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Mapping ve ışık 
gösterileri ile konukların eşsiz bir deneyim yaşadığı gecede yeni 
koleksiyon tanıtım filmi gösterildi. 

davet

BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU, ERKAN-TUĞBA PEKSAYAR

YAĞMUR KALYONCU ARZU KUNT

BÜȘRA ORAKÇIOĞLU
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ALİ-ASLI HACISÜLEYMANOĞLU ZEHRA ÖNEY OĞUZ-HÜSNA ENGİN

ATA-MİRBA ALP AHU-SARE-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

Markanın 
daveti iș, sanat 
ve cemiyet 
hayatının 
tanınmıș 
simalarını 
bulușturdu.



davet

CAN-ȘENNUR GÖNÜL MERT VİDİNLİ MUSTAFA-BESTE YURTTAȘ

ENDER SARAÇ AYȘE BURCU KAYA NARİN AKÇELİK

Lansmana 
katılan konuklar 
mapping ve ıșık 
gösterileriyle 
oldukça keyifl i 
bir gece geçirdi.

MEYSENAZ-EMİR ORAKÇIOĞLU
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ncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız? 
Rouz ne zaman, hangi motivasyonla 
kuruldu?
Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünü 
bitirdikten sonra iki yıl kadar kendi branşımda 
eğitimlerimi tamamladım. Daha sonra modaya 

olan tutkum ve ilgimin ağır bastığını hissedince, içimdeki 
moda tasarım hayali 2018 yılında Rouz markasıyla hayat 
buldu. Kendimi bildim bileli moda ve giyime olan ilgim, beni 
bu sektörün içine çekti. Bir kadın girişimci olarak hayatımın 
her döneminde çalışmayı ve üretmeyi seven biri oldum. 
Zamanımın çoğunu yoğun bir şekilde markam için çalışarak 
geçiyorum. Moda tasarım alanında kendimi ve markamı 
geliştirmek için eğitimler almaya devam ediyorum. Ben aileye 
dönük bir insanım, ne kadar çalışan bir kadın olsam da, 
dışarıdan sosyal görünsem de, benim için öncelik ailem ve 

çocuklarım. Bununla paralel olarak da işim. O yüzden eşimin 
de desteği ile bu yolda gayet rahat yürüyebiliyorum. Tabii ki 
vakit buldukça arkadaşlarımla görüşmek, seyahat etmek, 
kitap okumak ve kendime zaman ayırmak keyif veriyor. Tüm 
bunları yaparken en büyük destekçim annem, aynı zamanda iş 
ortağım; varlığıyla ve desteğiyle her zaman bana güç veriyor.

Markanızın tasarım çizgisini nasıl 
tanımlıyorsunuz? 
Stil yolculuğunda bize dört yıldır eşlik eden müşteri 
portföyümüzün beklentisi ve ihtiyaçları doğrultusunda, 
üzerinde taşımaktan keyif alıp rahat edeceği kıyafetleri baz 
alarak kendi zevkimizle harmanlayıp, en üst noktaya taşıyıp 
üretim yapmayı kendine misyon edinmiş bir markadır Rouz. 
Bazen sade ve güçlü, bazen gösterişli ve cüretkâr bir çizgimiz 
olduğunu söyleyebilirim.

Ö
Koleksiyonlarında hem gece hem gündüz giyilebilecek parçaları bulunduran, 

bazen sade ve güçlü bazen gösterișli ve cüretkâr tasarımlarıyla Rouz’un 
kurucusu Sena Köseoğlu, markası hakkında detaylar veriyor... 

Çabasız Şıklık

Rouz

röportaj

SENA KÖSEOĞLU

158 magdergi.com.tr



rouzofficial

Son koleksiyonunuzu oluştururken ilham aldığınız 
noktalar nelerdi? Hangi kumaşları, renkleri ve 
çizgileri kullandınız?
Koleksiyonumuzu oluştururken her yerden ve her şeyden 
ilham almak mümkün bizim için. Önceliğimiz, markamızın 
vizyonunu en iyi şekilde yansıtan ve uzun seneler modası 
geçmeden gardıropta bulunacak parçalar tasarlayıp üretmek; 
“çabasız şıklık” dediğimiz kombinlere yer vermektir. Bu son 
koleksiyonumuzda yün, saten ve pamuklu kumaşları tercih ettik. 
Yaz koleksiyonlarımızda canlı renkler ve desenlere yer verirken, 
kış koleksiyonlarımızda daha pastel tonlar kullanmayı tercih 
ediyoruz

Koleksiyonlarınızı gece ve gündüz olarak ayırırsak, 
daha çok hangisi için tasarım oluşturuyorsunuz?
Aslında biz her koleksiyonumuzda gece ve gündüz kıyafetlerine 
yer veriyoruz. Kendimizi tasarım yaparken günlük veya gece 
şıklığı olarak kategorize edip sınırlamıyoruz. Koleksiyonlarımızda 
günlük spor takımlara yer verirken aynı zamanda gece 
kıyafetlerine de yer vermeyi seviyoruz.

Son koleksiyonunuzda hangi parçalar öne çıkıyor?
Bazı parçalar vardır ki, giydiğiniz an içinde iyi hissedersiniz ve 
modasının geçmeyeceğini bilirsiniz. İşte bu parçalardan biri 
de kesinlikle Rouz’un klasikleşen çift yaka mantosu ve çapraz 
tulumu. Her sezon bu iki parçamız öne çıkmaya devam ediyor. Biz 
de ufak revizeler yaparak müşterilerimizin isteği doğrultusunda 
bu parçalara koleksiyonumuzda yer veriyoruz. Bu kendini 
tekrarlamak değil; markanın stil çizgisini oluşturmaktır diye 
düşünüyorum.

Gelecekteki planlarınızdan biraz bahseder misiniz? 
Kısa ve uzun vadede neleri hedefliyorsunuz? 
Uzun vadeli hedeflere sahip olmak, bugün yaptıklarımızı daha 
anlamlı kılıyor. Bu hedeflere ulaşmanın en harika yolu, kısa 

vadeli hedeflere konsantre olmak bence. Benim kısa vadeli 
hedefim; öncelikle kendi ülkemde markamızın kalitesini 
ve çizgisini daha da yukarı taşıyarak en iyi yaptığım işi 
yapmaya yorulmadan, durmadan devam etmek. Uzun vadeli 
planlarımız arasında ise Avrupa ve Arap ülkelerinden gelen 
yoğun talepleri karşılamak için kapasitemizi kalitemizden 
ödün vermeden arttırarak markamızı dünya markası haline 
getirmek. Son olarak şunu söyleyebilirim; bugün pek çok 
insan gibi ben de sadece para kazanmak için çalışmak yerine 
inandığım ve sevdiğim işi yapmanın daha önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bu işi yaptığım için aslında hayatımın en 
önemli hedefini gerçekleştirdiğimi düşünüyorum; çok 
şanslıyım bu yüzden.  



Genç 
Tasarımcılar 
Ödül Aldı
Bu yıl otuzuncusu gerçekleşen 
Koza Genç Moda Tasarımcıları 
Yarışması’nın ödülleri, özel bir gala 
gecesinde sahiplerini buldu.

Uzun yıllardır moda sektörüne genç yetenekler kazandıran 
Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve İHKİB 
Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlendi. Divan 
Kuruçeşme’deki görkemli geceye moda dünyasının önde gelen 
isimleriyle influencer’lar katıldı. 

davet

ARZU KUNT MEHTAP ELAIDI

EZGİ KARAYEL NEVA DÜRÜST

MUSTAFA GÜLTEPE
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ZEYNEP TOSUN ÖZGÜR MASUR NAZ DEMİRKILIÇ DEREV CLARA KÖSEDAĞ

NEJDET-EMEL AYAYDIN ȘEVVAL ȘAHİN

Keyifl i bir 
defilenin 
ardından 
gerçekleșen ödül 
törenine moda 
dünyasının önde 
gelen pek çok 
ismi katıldı.

CİHAN NACAR



Yılbaşına 
Simge ile 
Girdiler
Ankara Genç İş İnsanları Derneği 
(ANGİAD), düzenlenen yeni yılı 
partisiyle bir araya geldi.

Bilkent Otel’de gerçekleşen kutlamaya ANGİAD Başkanı 
Ertuğrul Onat ev sahipliği yaptı. Dernek üyeleri ve çeşitli iş 
insanlarının katıldığı yeni yıl kutlamasında davetliler Simge 
Sağın’ın muhteşem sahne performansıyla eğlendi. Kokteyl 
ve ikramlar eşliğinde geç saatlere kadar süren gece oldukça 
keyifliydi.  

davet

ERTUĞRUL-ÖZNUR ONAT

ÇAĞRI-ÇAĞIL PEK

GİZEM-TAYLAN ALTINTAȘALİ RIZA ONAT

YİĞİT-ARZU ONAT

Ünlü sanatçı 
Simge Sağın’ın 
sahne aldığı 
partide konuklar 
büyük bir 
coșkuyla yeni yılı 
kutladı.

HAKAN-NURAY-ATAHAN KARALAR

BEKİR-BETÜL FIRATOSMAN-ȘEHNAZ BAȘTAȘ HİLAL-MERT DOĞAN
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YİĞİT-ARZU ONAT

Ünlü sanatçı 
Simge Sağın’ın 
sahne aldığı 
partide konuklar 
büyük bir 
coșkuyla yeni yılı 
kutladı.

HAKAN-NURAY-ATAHAN KARALAR

BEKİR-BETÜL FIRATOSMAN-ȘEHNAZ BAȘTAȘ HİLAL-MERT DOĞAN



davet

COȘKUN SÖNMEZ

ANGİAD 
üyelerinin ve 
iș insanlarının 
katıldığı yılbașı 
partisi, geç 
saatlere kadar 
sürdü.

MELDA ȘENGİLFİLİZ EROLELİF-CAVİT YÖNERAÇELYA ÇAKIROĞLU

CANSU UYGUR DADAȘ ONUR-GİZEM EREN DİLAN KARAARSLAN



0505 764 63 96  -  0537 895 53 49



ARDA-SERENA ÖZGENEL

Unutulmaz 
Bir Törenle 
Evlendiler
NİDUS Dijital kreatif ajansının kurucusu, 
İletişim Tasarımcısı Arda Özgenel ile 
İletişim Tasarımcısı Serena Ertürk; 
dekorları ve ambiyansıyla özelleşen bir 
düğünle evlendi.

Divan Ankara Çukurhan’da gerçekleşen nikâh törenine çiftin yakın 
arkadaşları ile Ankara ve İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden 
oluşan davetliler katıldı. Gece boyunca süren müziğe eşlik eden konuklar, 
düğünün coşkusuna ortak oldu. Beyaz ve yeşille donatılan tarihî mekânın 
özgün atmosferini, konukların şıklığı ve organizasyon detaylarının zarafeti 
taçlandırırken, düğün hatırası olarak konuklara özel hazırlanan kara kalem 
portreler ve canlı olarak resmedilen yağlıboya tablo, gecenin yaratıcı ve 
unutulmaz detayları arasında yer aldı. 

düğün
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Konuklar için özel olarak hazırlanan kara 
kalem portreler ve canlı resmedilen 
yağlıboya tabloyla düğün töreni, yaratıcı ve 
unutulmaz anlar yașattı. 

Nikâh törenine çiftin yakın arkadașları ile 
Ankara ve İstanbul cemiyet hayatının seçkin 
isimlerinden olușan davetliler katıldı. 

NURSEN YAVAȘ, SERENA ÖZGENEL, MANSUR YAVAȘ, ARDA ÖZGENEL

KAAN KALE, ARDA ÖZGENEL, 
MERT IĞDEMİR, KERİM İLKKURȘUN

DENİZ-ATA ÖZGENEL 

HAKKI ÖZGENEL, BEGÜM ÜNAL, ARDA ÖZGENEL, SERENA ÖZGENEL, KIYMET ÜNAL, LALE ÖZGENEL



ncelikle biraz kendinizden bahseder 
misiniz?
Yaklaşık on yıl, tekstil ve kurumsal 
perakende şirketlerinde çalıştım. Marka fikri, 
2017 yılında yaklaşık dört yıl çalıştığım 
kadın tasarım markası ile  oluştu. Ürünlerin 

tasarım süreci, uygun kumaş seçimi ve bir ürününün 
oluşumundaki tüm detayları burada yaşadığım süreç ile 
deneyimledim. 2022 yılının şubat ayında Ready to Wear 
Design Studio’nun kapsül koleksiyonunu çıkardım.

Ö

On yılı așkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 
kendi markasını kuran Reyhan Çelik, Ready to Wear Design Studio ile 

amaçladıklarını anlatarak, koleksiyonlarına ıșık tutuyor.

Giymeye Hazır

Ready to Wear Design Studio 

röportaj

Ready to Wear Design Studio ne kadar 
süredir hizmet veriyor? Neler yapıyor?
Şubat ayında birinci yılımızı tamamlıyoruz. Ready 
to Wear, giymeye hazır ilkesiyle biraz daha günümüz 
tüketim alışkanlıklarının tersine, daha uzun yıllar 
sürdürülebilir modayı kendisine ilke edinmiş, zamansız 
ve zahmetsiz şıklığa odaklı bir marka. Ürünlerimizin 
tasarım odağı, uzun yıllar kullanılabilecek kumaş 
kalitesi ve model seçimleriyle ikonik olabilecek parçalar 
sunabilmek.

REYHAN ÇELİK

readytoweardesignstudio

Koleksiyonlarınızda ne tür parçalar yer alıyor?
Koleksiyon hazırlık aşamasında günümüz dinamikleri, 
sosyal ve metropol yaşantısını baz alarak, konfor öncelikli, 
gündüzden geceye rahatlıkla geçiş yapılabilecek, sade 
parçaların yanı sıra şıklığı ve göz alıcılığı tamamlayıcı 
parçalarla harmanladığımız bir koleksiyon oluşturuyoruz.

Kumaş ve renk tercihinizi neye göre 
yapıyorsunuz?
Kumaş kalitesi markamızın en önem verdiği ve hassas 
yaklaştığı konuların başında gelmekte. Bu nedenle her 
sezon mutlaka kullandığımız kilit kumaşlar dışında bir 
de sezon ve trendlerin yön verdiği seçimler yapmaktayız. 
Bir ürün istediğiniz kadar düzgün kalıpta ve iddialı bir 
tasarımda olsun, kumaş seçiminiz doğru değilse istediğiniz 
görüntüyü ve kaliteyi yakalayamazsınız. Renk seçimimiz, 
kullandığımız ana renkler haricinde sezonun ve trendin 
yön verdiği biçimde şekillenmekte.

Biraz da son koleksiyonunuzdan bahseder 
misiniz? Ne tür tasarımlar yer alıyor, anahtar 
parçalar hangileri?
Son koleksiyonumuzda; yine marka ilkemiz olan 
zahmetsiz şıklık ve konforu ön planda tuttuğumuz 
ikonik  parçaların yer aldığı tasarımlar var. İş hayatında 
ve sosyal yaşamında belli bir tempoya sahip herkesin 
rahatlıkla gündüzden geceye taşıyabileceği, zaman zaman 
maskulenliği, zaman zaman feminenliğiyle dikkat çeken 
modeller yer almakta. 
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Profesyonel ekibimizce verdiğimiz dijital pazarlama, web tasarımı, sosyal medya yönetimi gibi 
birçok hizmetle marka değeriniz ve bilinirliğiniz artar; müşteri sayınız yükselişe geçer.
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Frea Naturalz 
1 Yaşında
Yöresel aromaları doğadan 
sofralara taşıyan Frea Naturalz 
birinci yaşını Assembly One 
Tower’da özel bir davetle kutladı.

Markanın kurucusu Dr. Naz Demirkılıç ev sahipliğindeki keyifli 
kutlamaya başkent iş ve sosyal yaşantısının pek çok tanınan 
siması katıldı. Davette kısa bir konuşma yapan Demirkılıç, 
“Doğallığın, bereketin, bolluğun simgesinden ilham alarak 
çıktığımız bu yolda birinci yılımızı bitirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Sahip olduğumuz tecrübe, teknolojik imkânlar 
ve dinamik kadromuzla üretmeye devam edeceğiz.” diyerek 
heyecanını dile getirdi. 

davet

NAZ DEMİRKILIÇ

TAYLAN ALTINTAȘ, ÇOȘKUN SÖNMEZ, ERTUĞRUL ONAT

UFUK  DEMİRKILIÇ AKİF ÜSTÜNDAĞ ARZU KOLOĞLU
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ARZU GÖZCÜ MEREYEMRE BOSTAN, ALİ ALPHAN ALPAT GÜLȘAH TAȘKIN EMRE TERCİYANLI

DİDAR AVCIKUTLUHAN DEMİRKILIÇ, BEGÜM KORKMAZ

BERİL ÇAVUȘOĞLU

ÇAĞLA DURSUN

Birinci yılını 
kutlayan Frea 
Naturalz’ın 
davetine bașkent 
iș ve cemiyet 
hayatının pek 
çok tanınan 
siması katıldı.
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davet

FİLİZ ARKSELEN BAȘYAZICIOĞLULEVENT KARSAKDERYA GARGILI DENİZ AKSOY

DİLAN KARAARSLAN EMİNE TOPRAK

VUSLAT İBRAHİMOĞLU

Müzik ve 
ikramlar 
eșliğinde süren 
özel davet 
Assembly 
One Tower’da 
gerçeklești.

SABİNA ÇELEN ZÜMRÜD MAJİDOVA



Bireyin yașamını devam ettirmesindeki ilk adım sağlıktır. 
Hayat kalitesinin korunması, bakımlı bir görünümle bir araya 

geldiğinde kișinin enerjisinin de pozitif yönde etkilendiği gerçeğiyle 
sizlere; sağlık bilincinizi geliștirecek, güzellik ve bakım konularındaki 

yeniliklerle aydınlanmanızı sağlayacak önemli bilgileri alanında 
uzman isimlerden paylașıyoruz. 

Sağlık-Güzellik 



sağlık ve güzellik

ğer “Bölgesel yağlanmam ve selülit problemim 
var, biraz da sıkılaşsam.” diyorsanız; altı haftalık, 
yağ parçalayan HIFU ve zayıflama robotu 
programını öneriyoruz. Kış aylarında selülit 
ve bölgesel yağlanma problemi artar. Çok 
doğaldır, çünkü havaların soğumasıyla beraber 

metabolizmamız yavaşlar, yağ depolanması artar. Kadınlarda 
gıdık, karın, kalça, basen, kol gibi problemli bölgelere; 
erkeklerde gıdık, karın, bel bölgelerine, önce tek seans HIFU ile 

E

Soğuk ve sert geçmesi beklenen bir kıș kapıda. Özellikle karasal 
iklimin yașandığı Anadolu’da bazı cilt problemleri mevsimsel olarak artıș 

gösterebiliyor ve yașam kalitemizi düșürüyor. Kimileri ekim-kasım aylarında 
nem așıları, mezoterapi gibi uygulamalar ile yüz, boyun, eller gibi kurumaya 

meyilli bölgeleri destekleyerek kıșa hazırlık yaptı ama yoğun çalıșma temposu 
herkese bu fırsatı verememiș olabilir. Hâlâ geç kalınmıș değil. Derin bir nefes 

alıp ertelediğiniz problemlerinize kalıcı ve pratik çözümler araștırabilirsiniz. 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk; kıș aylarında sık görülen 

problemleri ve hızlı sonuç veren çözümleri anlattı...

Dr. Özge Banu Öztürk 
Kışın Görülen Cilt Problemleri

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

yağ parçalama ve sonrasında LIFU ile sıkılaşma programı 
uygulamak mümkün. İnatçı selülit durumunda, beş ila on 
gün arayla dört ila altı seans zayıflama robotu uygulaması 
sonucunda bir ya da iki bedene ulaşan sıkılaşma, 
selülitlerde silinme elde ediliyor. Özellikle sezaryen ve 
doğum sonrası sarkmış ve gevşemiş karın, iç bacak, diz 
üstü bölgelerde LIFU ile tek seansta sıkılaşma etkisi 
gözle görülüyor. Vücudunuzdaki anti-aging etki, anında 
hissediliyor.
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Biodermogenesi; yanık izi, ameliyat 
izi, sivilce izleri ve cilt çatlaklarında 

oldukça bașarılıdır.

Eğer “Soğuk havalarda spora ara vereyim ama kaslarım da 
zayıflamasın istiyorum.” diyorsanız; size Teslaformer ile kas 
güçlendirme, koruma programını öneriyoruz. Kış aylarında 
artan yağlanma eğilimi ile spor yapma isteksizliği yaşayabiliriz. 
Fonksiyonel manyetik stimülasyon teknolojisi kullanarak, 
kaslarda supramaksimal kasılma ile otuz dakika boyunca, 
odaklanılan kas grubuna etkili fiziksel egzersiz imkânı sunan 
Teslaformer cihazı ile bölgesel olarak karın, kalça, bacak, kol 
kasları desteklenebilir ve kaslarının zayıflamasına engel 
olabilirsiniz.

“Cildim yağlı, siyah noktalarımdan ve sivilce izlerinden 
mutsuzum.” diyorsanız; size karbon peeling, akne maskesi ve 
mezoterapi programını öneriyoruz. Akne ve gözenek, her mevsim 
ve her yaş grubunda gördüğümüz bir problem. Kış aylarında, 
soğuk havalarda özellikle beslenme şeklimizin yağlı ve şekerli 
besinlere kayması ile artabilir. Bu programda, karbon peeling 
ile gözenekler daraltılıyor, yağlanma kayboluyor ve yüzeysel 
lekelerde belirgin açılma gözlemliyorsunuz. Her seansın sonunda 
akne maskesi uygulanıyor. Böylece cildiniz sıkılaşıyor, yağ salgısı 
kontrol ediliyor, aydınlanıyor, siyah nokta ve sivilce izleriniz 
büyük oranda azalıyor. Karbon peeling; güneş ile etkileşmeyen, 
leke oluşumuna yol açmayan bir yöntem olup kış aylarında 
rahatlıkla uygulanabiliyor. Akne maskesi sonrası akne skar 
oluşumunu önlemek ve mevcut izleri onarmak, cildin nem 
ve mineral ihtiyacını gidermek için mezoterapi yapılıyor. Bu 
programda akne oluşumu önleniyor, mevcut akneler gideriliyor, 
izler onarılıyor. Yedi ila on dört gün arayla ortalama beş seans 
yapıyoruz. 

Eğer, “Yüzümde sarkma, ödem var; alın, göz çevremde 
mimik kırışıklıklarım belirdi.” diyorsanız; acısız, ameliyatsız, 
Biodermogenesi programını öneriyoruz. Elektromanyetik dalga 
ve vakum teknolojisi ile cilt hücrelerini uyaran, enerji veren ve 
kolajen, elastin yapımını arttırarak sıkılaştıran, kan ve lenfatik 
dolaşımı uyaran, ödem çözen, eski dolgulara bağlı yüzdeki yorgun 
görünüm ve şişliği gideren, sarkmaları ve çizgileri azaltan bir 
uygulama olan Biodermogenesi yöntemi; yüz, boyun, dekolte, 
eller, göğüs, karın, kollar, bacaklar gibi tüm vücut bölgelerinde 
uygulanabilir. Yanık izi ve ameliyat izi, sivilce izleri ve cilt 
çatlaklarında oldukça başarılıdır. Cilt gençleştirmede kırışıklık 
ve sarkmanın iyileştirilmesinde yine yan etkisiz, acısız, kansız 
bir uygulamadır. Hemen her yaşa ve her mevsimde uygulama 
yapılabilir. 
Yüz bölgesine altı seans, haftada bir ila iki uygulama yapılır ve 
etkileri birinci aydan itibaren görülmeye başlar. Bu programı 
isterseniz toksin ve gençlik aşıları ile zenginleştirilebilir.

Eğer “Bu kış gözaltlarım çok kurudu, çöktü ve koyu halkalar 
başladı. Sabah aynaya baktığımda mutsuz oluyorum.” diyorsanız; 
size gözaltı ışık dolgusu veya somon DNA aşısı öneriyoruz. Bu 
tedaviyle tek seansta gözaltındaki çökmeler giderilirken, göz 
çevresinde aydınlanma ve lekede açılma elde ediyorsunuz, 
bakışlarınız ışıltı saçıyor. Eğer önceden yapılmış dolgu uygulaması 
varsa somon DNA aşısı, göz çevresindeki problemlerin tümünü 
hafifletebiliyor. Kapaklardaki sarkmalar gideriliyor. 

Eğer “Havalar soğudu ancak, tüm yıl devam eden aşırı terleme 
problemim var.” diyorsanız; size Botulinum toksin uygulaması 
öneriyoruz. Botulinum toksin, bölgesel terleme olan, koltuk 
altı, saçlı deri, alın, yüz, dekolte, eller, ayaklara; cilt içine 
uygulandığında, ter bezlerinin sıcak, emosyonel stres gibi 

uyarılara bağlı olan anormal ter salgılamasını altı ila on 
ay gibi uzun süreler kontrol altına alabiliyoruz. Botulinum 
toksin bir ilaç olduğundan, tabii ki sadece uzman hekim 
tarafından yapılabiliyor.

Eğer kış aylarında “Ellerim kuruyor, çatlıyor, egzama 
oluyorum ve el üstündeki çizgilerim belirginleşti.” 
diyorsanız; size gençlik aşısı öneriyoruz. Gençlik aşıları, 
konsantre hyalüronik asit ve peptitler içerir. Bu aşılar tek 
seansta, eller, dekolte, boyun gibi toksin ve kalıcı dolgu 
uygulamalarının yapılamadığı bölgelerde, üç ila altı 
aya ulaşan nemlilik, ince çizgilerin kaybı ve parlaklık 
ile gençleşme elde etmenizi sağlayabilir. Uzun süreli 
nem desteği sağlayarak kışın artan kuruluk ve egzama 
probleminin oluşumunu önleyebilir ve iyileşmesine destek 
olabilir. Son zamanlarda popüler kolajen aşıları ile mineral 
aşı yine el cildini yaşlanma karşıtı desteklemektedir.

“Kalıcı epilasyon için ideal mevsim geldi, hangi cihazla 
epilasyon yaptırmalıyım” diyorsanız;
erkeklerin sakal üstü, sakal altı, ense, sırt ve göğüs 
bölgelerine, kadınların da tüm vücut bölgelerindeki 
istenmeyen tüylerine; Alexandrite, Diod, ND yağ lazer 
seçenekleriyle kırk beş ila altmış gün arayla kalıcı lazer 
epilasyon yapılıyor. Lazer epilasyonu kış aylarında rahatlıkla 
yapıyoruz. Biliyorsunuz  lazer uygulamaları yazın tatile 
gitmeden yoğun güneş banyosu almamış iken yaptırılmalı. 
Eğer bronzlaştıysanız, solaryuma girdiyseniz ya da yaz 
aylarında yapılması lekelenmeye sebebiyet verebiliyor.

Eğer, “Kış aylarında saçlarım döküldü ve cansızlaştı.” 
diyorsanız; size saç somon DNA aşısı öneriyoruz. Saç için 
özel geliştirilen somon DNA aşısı konsantre hyalüronik 
asit ve polinükleotid içeriği ile kökünde saç yapımını 
uyarıyor, peptitler ile kısa zamanda mevsimsel dökülmeyi 
durduruyor ve saçları canlandırılıyor.

Tabii ki önemli bir not da ekliyoruz: Güzelleşeyim derken 
sağlığınızdan olmamak için cildinizi dermatologlara emanet 
edin, çünkü cildiniz aslında vücudunuzun en büyük organı 
diyoruz. 



bezitenin oluşmasının temelinde yaşam 
tarzı, psikolojik durum, beslenme, çevre ve 
endokrinolojik faktörler rol oynamaktadır. 
Aynı ortamlarda yaşayan akraba 
insanlardaki çok farklı kilo alma tarzları 
bu konudaki başka faktörlerin de etkili 

olabileceği fikrini güçlendirmektedir. Son yıllarda bu 
konudaki çalışmalar; genetik faktörler, bağışıklık sistemi ve 
bağırsak mikro florası üzerine yoğunlaşmaktadır. 

O
Kliniğinde, kilo fazlalığına ve kișisel faktörlere göre farklı çözüm önerileri 

sunan Doç. Dr. İbrahim Sakçak, hangi duruma nasıl yaklașılması 
gerektiğini örneklendirerek açıklıyor...

Doç. Dr. İbrahim Sakçak
Fazla Kilolardan Kurtulmak

sağlık ve güzellik

Örneğin; on ila yirmi kilogram fazlalığı olup, diyet ve spor gibi 
yöntemlerle bu kiloları vermekte güçlük çeken ve bir desteğe 
ihtiyacı olan kişilere mide botoksu öneriyoruz. Yine; on beş ile 
otuz kilogram fazlalığı olup tüm çabalarına rağmen bu kilolarını 
veremeyen veya verip tekrar kilo alan kişilere mide balonu 
önermekteyiz. Otuz kilogramın üzerinde kilo fazlalığı olan 
kişilere mide küçültme ameliyatı, uygun bir yaklaşım olarak 
görülmektedir. Mide küçültme ameliyatı ile etkili ve kalıcı kilo 
vermek mümkündür. 
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Gençlerde obezite cerrahisinden 
sonra kilo verme hızı, ileri yașlara 

göre daha fazladır.

Tel: +90 532 460 48 95  •  +90 312 286 44 64
Çukurambar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Sarı Konak Apt. No: 8/11 Çankaya,  Ankara, TURKEY
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Obezite sorunu yaşayanlarda ameliyat kararı vermek 
için Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (National 
Health Institute=NIH) vücut kitle indeksi (Body Mass 
Index=BMI) kriter olarak kabul edilmektedir.  Buna 
göre BMI 40 kg/m2 üzerinde olan veya BMI 35 kg/
m2 üzerinde olup en az bir yandaş hastalığı olanlara 
obezite ameliyatı yapmak uygundur.

Son yıllarda yukardaki yaklaşım değişmektedir. 
Bilimsel çevrelerde tartışılan ve ağırlıkla kabul gören 
yaklaşım; sadece BMI yani vücut ağırlığına göre değil, 
başka faktörlerin de dikkate alındığı kapsamlı bir 
değerlendirmeden sonra ameliyat kararı verilmesi 
yönündedir. Bu faktörler yaş, yaşam tarzı ve kalitesi, 
sosyal çevre, iş yaşamı, klinik özellikler, ekonomik 
durum gibi hallerdir. Bu gibi değerlendirmelerden 
sonra bazen önemsiz gibi görünen bir neden çok 
ön plana çıkabilmektedir. Örneğin; gösteri sanatları 
alanında faaliyet gösteren veya halkla ilişkiler 
alanında çalışan kişiler için (ciddi obezite olmadan) 
birinci dereceden obezite yani BMI 30 kg/m2’den 
büyük olması, iş ve sosyal yaşamı ciddi şekilde 
olumsuz etkileyebilmektedir. Hatta sırf kilosu 
nedeniyle iş bulamayan veya işini kaybeden insanlara 
rastlamaktayız.

Yaş; günlük aktivite ve enerji harcamadan bağımsız 
ve etkin bir faktördür. Günlük üç bin kalorilik gıda ile 
beslenen bir kişi on sekiz yaşında iken yetmiş kg ise, 
elli yaşında seksen dokuz kilo ağırlığına ulaşacaktır. 
Yine, gençlerde obezite cerrahisinden sonra kilo 
verme hızı ileri yaşlara göre daha fazladır. Diğer 
taraftan ileri yaşlarda beslenme riski daha fazladır ve 
ameliyata ait komplikasyon oranı da daha fazladır. 
İleri yaşlarda kilo veren kişilerde sarkma olasılığı 
daha çoktur. Gençlerde protein dolayısıyla kolajen 
yapıları güçlü olduğu için kırk ila elli kg verseler bile 
sarkma olmamaktadır; oysaki elli yaşından daha 
ileri yaşta olan kişiler kırk kg verseler bile kısmen de 
olsa sarkma olabilmektedir. Bu nedenle “Aşırı kilolu 
olursam ameliyat olurum.” diye düşünmek doğru bir 
yaklaşım değildir. Eğer ki ameliyata uygun bir kilo 
var ise bekleme sürecini çok uzatmamak; hem daha 
rahat bir ameliyat dönemi geçirileceği için, hem de 
kilo verildiğinde deride sarkma olmayacağı için tercih 
edilmelidir. 

Sonuç olarak; obezite ile ilgili yapılan çalışmalar 
göstermektedir ki ameliyat kararı kişinin sadece 
BMI yani boy ve kilosuna göre değil genetik faktörler, 
bağırsak mikro florası, sosyal çevre gibi pek çok 
faktörle birlikte değerlendirilerek verilmesi gereken 
bir karardır. İleriki yıllarda bu bağlamda tartışmalar 
ve kriterler değişecek gibi gözükmektedir. 



Güven Ailesi 
Yeni Yılı 
Coşkuyla 
Kutladı
Güven Sağlık Grubu, düzenlediği 
eğlenceli bir parti ile yeni yılın 
gelişini kutladı. 

Divan Ankara Otel’deki yeni yıl partisine katılan Güven 
Hastanesi yöneticileri ve personeli; canlı müzik, DJ performansı 
ve ikramlar eşliğinde oldukça eğlenceli bir gece geçirdi. 
Sunuculuğunu Özgür Aksuna’nın üstlendiği etkinlikte Güven 
Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Nüket Küçükel Ezberci ve 
Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel 
açılış konuşmalarıyla Güven Ailesi’ne duygu dolu anlar yaşattı.  
Sürpriz hediyelerle de renklenen etkinlikte davetliler, keyifli bir 
gece yaşadı. 

davet

BERNA TEZCANDENİZ EVCİK

HALUK YILDIZRAMAZAN KERİM ÖZCAN, AYDIN SUERDEM

BANU BİLEZİKÇİ

UMUT DENİZ GÜLAY TÜRK YILIKPELİN BAYRİ DORA MALHAN

RUKİYE NUMANOĞLUÇİĞDEM ȘAHİNSEÇİL GÜLKANELİF BABACAN

Eğlenceli bir 
partiyle yeni 
yılı karșılayan 
Güven Hastanesi 
çalıșanları, bol 
bol fotoğraf 
çekilerek geceyi 
ölümsüzleștirdi.
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Uz. Dr. Kamer Koldaș, tedavi tamamlandıktan sonra dahi etkisi devam 
eden bir zayıfl ama yöntemi olan Body Sculptor tekniğini 

MAG Okuyucularına tanıtıyor.

Dr. Kamer Koldaş 
Yeni Nesil İncelme 

Teknolojileri

sağlık ve güzellik

UZ. DR. KAMER KOLDAȘ



Body Sculptor, deri altı yağ dokusunun 
erimesine yardımcı olduğu gibi 
visseral yağ dediğimiz iç organ 

etrafındaki yağların da eritilmesi ve 
atılmasına yardımcı bir teknolojidir.

irmi yıldan fazla bir süredir kilo fazlalığı sorunu 
ile ilgileniyorum. Bunun nedeni benim de aynı 
sorunu paylaşmam. Çok kolay kilo alıyorum, çok 
zor kilo veriyorum. Kilo problemi olanlar hep 
tombul bir çocukluk yaşarlar. Öğrencilik hayatımda 
da inceciktim. Hatta evleneceğim zaman, eşimi 
tavlamak için bile kilo vermeme gerek yoktu. 

Doğumlar, yoğun ve hareketsiz iş yaşamı beraberinde birçok 
şey getirirken tabii yanında kiloları da getirdi. Kilo problemi 
olan binlerce insan ile karşılaştım. Onların neler hissettiklerini, 
heyecanlarını, hayal kırıklıklarını, sürece bakış biçimlerini, 
kaçamak yapma yollarını çok iyi tanıyorum. Benzer sorunlar 
yaşadığım için, işin her iki tarafını da çok iyi tanıyorum. Şunu 
biliyorum ki, herkesin kilo alma hikayesi farklı. Hızlı ve sağlıklı 
kilo vermeye giden yol, neden olan sorunu doğru tespit etmekten 
geçiyor. 

Neden Şişmanlarız?
Yağ dokusunun vücuttaki dağılımı çok önemlidir. Kozmetik 
anlamda bel etrafında, göbekte ve basen bölgesinde biriken 
yağlar can sıkıcı bir problem olarak karşımıza çıkar. Oysa 
derinliklerde bulunan yağın (iç organlardaki) ve yağlanmanın 
sağlık için daha endişe verici olduğu bilinmelidir. Aşırı şişman, 
aşırı yağlı ve visseral yağlanması fazla olan kişilerde bağışıklık 
sisteminin zayıf düştüğünü ve Covid-19 riskinin artırdığını 
da biliyoruz. Diyet yapsak da yağları eritemeyip fazla kilodan 
kurtulamayız. Asıl olan, kişilerin yaşam tarzı değişikliklerini 
öğrenmeleri ve bunları hayatına uygulamayı başarmalarıdır. 
Aksi halde birçok insanın, hayatında defalarca tekerrür ettiği 
gibi, biten diyet süreleri sonunda verilen kiloların geri alınması 
kaçınılmaz oluyor.   

Kilo Almak Bir Kader mi?
Elbette kader olamaz ama bozulmuş mutfak kültürünü, tüm 
dünyanın mücadele ettiği hastalıkların başında sayabiliriz. 
İşte bu sebeplerle birçok yöntem, fazla kilolar ve bölgesel 
yağlanmaların tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda 
dünya genelinde birçok merkezde oldukça yaygın kullanılan, 
ülkemizde de kullanıma girmiş bir teknoloji “Body Sculptor”. 
Bu yeni teknoloji deri altı yağ dokusunun erimesine yardımcı 
olduğu gibi visseral yağ dediğimiz iç organ etrafındaki yağların 
da eritilmesi ve atılmasına yardımcı bir teknolojidir. Visseral 
yağların erimesi ile hasta metabolizmasının dengeye girmesinin 
yanı sıra tansiyon, şeker, kolesterol değerlerinin normal seviyelere 
inmesine, Body Sculptor tedavisinin bonusu diyebiliriz. 

Body Sculptor dünya çapında elliden fazla ülkede, obezite 
kliniklerinin tedavi protokollerinde kullanılmaktadır. İnsan 
vücuduna zararlı olmayan bir biyomanyetik alan yönetimi ile 
(biostimology) yağ yakmaya yardımcı bir cihazdır. Karın iç bölge 
yağlarına ve deri altı yağlara etki ederken aynı anda sıkılaşma da 
sağlayan ilk ve tek cihazdır. Yani üçü bir arada etki, tek cihazda 
elde edilebilmektedir.

Peki Nasıl Olacak Bu İş?
Body Sculptor’ın çok basit ve sade bir tedavi protokolü vardır. 
Cihaz, vücudu saran bir tulum gibi giyilerek tüm vücuda 
uygulanır. Böylece tüm vücuda etki eden bir incelme etkisi olur.  
Kırk beş dakikalık süre ile haftada üç seans halinde, toplam 
on iki seans uygulama planlanır. Hastalarımızın durumlarına 
göre tedavi süresi ve sıklığı değişebilir. Ayrıca bölgesel yağ 
fazlalıklarına göre hedefe yönelik diğer bölgesel zayıflama 

Y
teknolojileri ile de kombine edilebilir. Böylelikle kişiye özel 
zayıflama planı ortaya çıkarıldığında sonuçların daha uzun 
süre kalıcı olması sağlanır. 
Tedavinin etkinliği beş ila altı seanstan sonra belli olmaya 
başlamakla beraber asıl etki on iki seansın sonunda 
görülmeye başlanır. Hatta tedavi tamamlandıktan sonra da 
incelme ve sıkılaşma devam etmektedir.

Tüm bunların yanında en önemli katma değeri 
unutmamak yerinde olur: İç yağların da erimesi ile düzene 
giren metabolizma, normale dönen tansiyon, biyokimyasal 
değerlerin ve kan yağlarının normal değerlere dönmesi 
kişinin sağlığını, hayatını yeniden kazanmasına yardımcı 
olur. 

Zayıflamak isteyenler, artık sağlıklı olmayı ertelemesinler. 



oğal bir süreç olan gebelik, vücutta birçok 
değişikliğe neden olabilir. Doğum sonrası, annelerin 
bazılarında vücut, düzenli beslenme ve spor ile 
birkaç ayda toparlanıp eski halini almakta iken, 
bazı annelerde de genetik olarak bağ dokusundaki 
zayıflıklar nedeniyle gebelikte oluşan ciltte renk 

D

Hamilelik ve emzirme dönemi sonrasında vücutta meydana gelebilen 
fiziksel değișiklikler için tıbbi müdahaleler edilebileceğini belirten 

Doç. Dr. Burcu Kısa, annelik estetiğinde uygulanabilecek 
tedavileri maddeliyor...

Annelik Estetiği

Doç. Dr. Burcu Kısa

sağlık ve güzellik

BURCU KISA

değişimleri, karında çatlaklar, vajinada meydana gelen 
değişimler kalıcı olmakta ve  anneleri psikolojik olarak 
etkilemektedir. Annelik estetiği; temel olarak hamilelik ve 
emzirme dönemi sonrasında vücutta meydana gelen fiziksel 
özelliklerdeki değişimleri göz önünde bulundurarak yapılan 
tıbbi müdahalelerdir.
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Hamilelik sonrasında annelerin 
bazılarında vücut, düzenli beslenme 

ve spor ile birkaç ayda toparlanıp 
eski halini alır; bazı annelerde ise 

genetik sebebiyle kalıcı değișimler 
meydana gelir.

Annelik estetiği uygulaması için doğumun 
üstünden en az altı ay geçmiş olması gerekmektedir. 
Bu süre, doğumdan sonra vücudun toparlanması 
ve yenilenmesi için gereklidir. Annelik estetiği; 
annenin vücut anatomisi ve kişinin istekleri göz 
önünde bulundurularak uygulanır. Jinekolojik 
muayeneden sonra, hasta istekleri göz önünde 
bulundurularak medikal ve cerrahi uygulamalar 
yapılır.

Vajinoplasti (Vajina Estetiği): En sık 
uygulanan işlemlerdendir. Gebelik sürecinde 
büyüyen rahim, pelvik tabandaki baskı ve 
rahmi tutan bağlardaki gevşeme nedeniyle 
vajinada genişleme, idrar torbasında sarkma 
görülebilmektedir. Bu durumlar sonucunda 
hastada idrar kaçırma, cinsel ilişkide hava ve 
gaz kaçırma gibi şikayetler görülmektedir. Bu 
durumlar hem normal yolla hem sezaryen ile 
doğum yapan hastalarda görülebilmektedir. Bu 
şikayetleri, hastanın durumuna göre günübirlik 
yapılan cerrahi işlemlerle düzeltiriz. Hastanın 
şikayetlerinin daha hafif olduğu olgularda vajinal 
lazer uygulamalarıyla da idrar kaçırma ve vajinal 
daraltma işlemlerini anestezi gerektirmeden 
uygulamaktayız.

Labioplasti: (Dudak Estetiği): Gebelik ve 
doğuma bağlı iç dudaklarda gevşeme, sarkma 
ve renkte koyulaşma olabilir. Bu durum cinsel 
ilişkide ağrı, gerilme, dar giysilerde dudakların fark 
edilmesi, sık enfeksiyon geçirme gibi şikayetlere yol 
açmaktadır. Cerrahi yöntemle dudaklar simetrik 
olarak küçültülüp eski formuna kavuşturulur.

Perinoplasti: (Doğum İzi Estetiği): Normal 
doğum sonrası perine bölgesinde oluşan dikiş 
izlerinin düzeltilmesi, katlantıların giderilmesine 
yönelik  yapılan bir cerrahi müdahaledir. Doğum 
dikişleri düzeltilir. Vajinal açıklık giderilir.

Vajinal Renk Açma: Gebeliğin etkisiyle dış 
genitallerde kararma ve koyulaşma görülebilir. 
Genital renk açma, lazerle yapılabildiği gibi 
kimyasal peeling ve renk açıcı kremlerle de 
yapılabilmektedir.

Vajinal PRP: Günümüzde pek çok tıbbi branşta 
uygulanan PRP’yi emzirme dönemindeki annelerde 
de uygulayabilmekteyiz. Emzirmeye bağlı 
oluşan vajinal kurulluk, cinsel isteksizliğe neden 
olmaktadır. Emzirme döneminde uygulanan vajinal 
PRP, mukozanın yenilenmesini sağlayarak vajinal 
kuruluğu giderir.

Annelik estetiği, annenin ihtiyaçları ve jinekolojik 
muayenesi dikkate alınarak yapılmalıdır. 
Annelik sürecinde de kişinin görünüşünden 
memnun olması, annenin psikolojisini olumlu 
yönde etkileyerek kendisini daha iyi hissetmesini 
sağlar. Daha keyifli ve pozitif duygularla
anneliğini yaşar. 



urun tıkanıklığı problemi burun estetiği 
yapılırken çözülebilir mi?
Burun estetiği işlemi ile kombine olarak, burun 
tıkanıklığına neden olan burun orta çeperindeki 
eğriliklere ve burun etlerindeki şişliklere müdahale 
edebiliyoruz. Kronik sinüzit veya sinüslerde polipler 

nedeniyle yaptığımız endoskopik sinüs cerrahileri de burun 
estetiği ile eş zamanlı olarak sıkça yaptığımız işlemler arasında.

Piezo burun estetiği nedir? 
Piezoelektrik cihaz ile, burun kemiklerindeki şekillendirmeyi 
kemiği kırmadan, ultrasonik olarak kemik kesileri ile 
gerçekleştirebiliyoruz.

Burun estetiği sonrası işime ne zaman 
dönebilirim?
Operasyondan bir hafta sonra hastalarımız işlerine geri 
dönebiliyorlar.

Ameliyat sonrası şiddetli ağrım olur mu?
İşlem sonrası rutin olarak reçete ettiğimiz ağrı kesiciler 
nedeniyle şiddetli ağrı problemiyle karşılaşmıyoruz. 

Burun estetiği sürecinde bizi neler bekliyor?
İşlem, ortalama iki saat süren bir ameliyathane prosedürü. 
Yalnızca burun estetiği yapılan hastalarda, burun orta çeperinde 
eğrilikler yoksa burun içine tampon kullanmayabiliyoruz; 
ancak, eğrilik nedeniyle burun tıkanıklığı olan hastalarımıza, 
eğrilikleri de düzelttikten sonra burun içerisine, nefes almaya 
devam edebilecekleri silikon delikli tamponlar yerleştiriyoruz 
ve bunları üçüncü günde alıyoruz. Kemiklere müdahale 
ettiğimiz hastalarımızda kullandığımız, burun üzerine 
yerleştirilen alçıyı da birinci haftada alarak ameliyat sonrası 
erken dönem kontrol sürecini noktalamış oluyoruz. Sonrasında 
birinci, üçüncü, altıncı ve on ikinci ayda kontrollerimiz oluyor.

B
Liv Hospital Ankara’da hizmet veren Kulak 

Burun Boğaz Hastalıkları Op. Dr. Merve Tunca, 
Piezo yöntemi ile gerçekleștirilen rinoplastiye 

dair merak edilenleri MAG Okurları için yanıtladı.

Piezo Yöntemi 
ile Burun 
Estetiği 

(Rinoplasti)

OP. DR. MERVE TUNCA

sağlık ve güzellik

Ameliyat sonrası nelere dikkat etmeliyiz?
Ameliyat sonrası ilk iki hafta; başın aşırı öne eğilmesi, 
hapşırma, sümkürme ve yoğun ıkınma gibi manevralardan 
kaçınılmasını öneriyoruz. İlk iki ayda ise gözlük kullanımı, 
ağır kaldırma ve ağır sportif aktiviteler yapılmamasını 
istiyoruz. 

Ameliyattan sonra burun ucum düşer mi?
Bu soruyla sıkça karşılaşıyoruz. Çeşitli dikiş ve kıkırdak yama 
teknikleri kullanarak bu sorunun önüne geçmemiz mümkün 
olabiliyor. Yine de ameliyat sonrası erken dönemde, ödemin 
dağılmaya başlamasıyla birlikte burun ucunda bir miktar 
küçülme ve bir ila iki mm kadar yer değişikliği olabiliyor. 
Ameliyat sırasında bunu hesaba katarak fazladan düzeltmeler 
yapıyoruz. 

Burun şekli son halini ne zaman alır?
İşlem sonrası burunda ödemin tamamen dağılması 
ve iyileşmenin tamamlanması kişiden kişiye farklılık 
göstermekle birlikte ince ciltte ortalama altı ay, kalın ciltte bir 
yılı bulabiliyor.

Açık veya kapalı teknik burun estetiği neye göre 
belirleniyor?
Hastanın burun orta çeperinde veya burun sırtında ciddi 
eğrilikler, burun ucunun çok düşük olması, büyük kemerli 
burun varlığında açık teknik tercih ediyoruz. Bunun dışında 
kapalı teknikler tercih edilebilir. 

Daha önce burun ameliyatı oldum, mutlu 
değilim. Tekrar ameliyat olma şansım var mı?
Revizyon cerrahilerde, burun içerisindeki kıkırdak 
durumuna göre gerekli durumlarda kulak veya kaburgadan 
kıkırdak alarak burun şeklinde istenen düzeltmeleri 
gerçekleştirebiliyoruz. 
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Tahsin Özcan 
Exclusive’den 
Görkemli Açılış
Başkentin lüks konseptli erkek 
kuaförü ve güzellik merkezi 
Tahsin Özcan Exclusive görkemli 
bir organizasyonla Beytepe’de 
kapılarını açtı.

İç Mimar Engin Özcan tarafından tasarlanan ve kardeşi 
Tahsin Özcan tarafından yönetilen mekânın açılışına iş ve 
cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. Canlı müzik eşliğinde 
davetlilerine çok özel bir gece yaşatan organizasyon geç saatlere 
kadar devam etti.  

davet

TAHSİN ÖZCAN, ENGİNCAN ÖZCAN
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ECC Ofisinde 
Geleneksel 
Yılbaşı Kutlaması 
Gerçekleşti
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra 
Çabuk Cömert, ofisinde bir yeni yıl 
partisi düzenledi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılbaşı partisiyle Esra 
Çabuk Cömert, yeni yılın gelişini kutladı. Tıp, cemiyet ve iş 
dünyasından pek çok ismin katıldığı etkinlikte konuklar 
müzik ve ikramlar eşliğinde eğlendi. 2023 yılına dair aldıkları 
kararları da açıklayan davetliler çok renkli bir etkinlik geçirdi. 

davet

ȘEBNEM KÜÇÜK ÖMER ALKAN

BURCU KISA HANDAN BAȘARAN AYBÜKE NANECİ

ESRA ÇABUK CÖMERT



Ankara’ya 
Doğal 
Güzellik 
Geldi
Suna Dumankaya Güzellik 
Merkezi; Çukurambar’da 
gerçekleşen muhteşem bir açılış 
ile Ankara’ya merhaba dedi. 

Başarılı iş kadını Aysun Berberoğlu’nun ev sahipliğinde 
yoğun ilgi gören açılışa, Türkiye’nin başarılı 
mankenlerinden Demet Şener ve Ankara’nın önde gelen 
isimleri katılım sağladı. Uzun yıllardır, doğadan gelen 
güzelliği kadınlar ile buluşturan bitkibilim ve güzellik 
uzmanı Suna Dumankaya hakkında konuşan Arya 
Group’un sahibesi Aysun Hanım, “Ankara’ya çok güzel 
bir yatırım yaptık. Markanın farkını çok kısa sürede hep 
beraber göreceğiz. Baştan sona tamamen her şeyin en iyisi 
ile sizleri merkezimize bekliyoruz.” dedi. 

davet

SUNA DUMANKAYA, AYSUN BERBEROĞLU, DEMET ȘENER

AYSUN BERBEROĞLU, SERKAN KIZILBAYIR

HASAN YILDIRIM, ARAS YAĞMUR



Viyana’da, kısa sürede sektörde önemli bir yer edinen ve bașarılarıyla 
adından söz ettiren güzellik merkezi Dr. Brows’un Türkiye’deki ilk șubesini 
Ankara’da açan Hafize Öztürk; kuruluș maceralarına da değinerek, bin 

metrekarelik dört katlı bir villada verdikleri güzellik hizmetlerini
MAG Okurlarına anlatıyor…

Viyana’dan Gelen Güzellik

Dr. Brows Çayyolu

sağlık ve güzellik

HAFİZE ÖZTÜRK
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Müșterilerimize Ankara’nın 
merkezinde son derece șık, zarif, 

ferah tasarlanmıș, aydınlık ve 
hijyenik, 1000 m2lik dört katlı 
bir binada hizmet vermekten 

mutluluk duyuyoruz.

endinizden biraz bahsederek başlar mısınız? 
İlkokul ve ortaokul eğitimimi Tokat’ın bir ilçesi olan 
Erbaa’da bitirdikten sonra lise eğitimim için Tokat 
Sağlık Meslek Lisesine kayıt yaptırdım. Ardından Gazi 
Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun oldum ve 
on sekiz yıl kadar Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Doğum 

Hastanesinde çalıştıktan sonra buradaki işimden ayrılarak, eşim ile 
birlikte Bağlum Tıp Merkezini kurduk. Tıp merkezimiz işleyişini 
sürdürürken bir yandan da yoga eğitmenliği ve yaşam koçluğu 
eğitimlerime ek olarak estetisyenlik eğitimi aldım. Son olarak 
yolum Avrupa’da bir güzellik markası olan Dr. Brows ile kesişti ve 
onlarla anlaşma yaparak Türkiye’nin ilk Dr. Brows şubesini Ankara, 
Çayyolu’nda açtım.

Viyana’daki kuruluşunun ardından yeni birçok şubesiyle 
kısa sürede tanınarak büyük başarılar elde eden Dr. 
Brows ile çalışmaya nasıl karar verdiniz? Kuruluş 
maceranızı anlatır mısınız?
Estetisyenlik eğitimimi tamamladığımda bir arkadaşımla, bir 
markanın şubesini açmaya karar vermiştik ancak, franchise 
sözleşmesine aykırı davranılması nedeniyle bu firmadan ve 
ortağımdan ayrıldım. Bu sırada eşimin arkadaşları olan Tarık Bey ve 
eşi Güler Hanım ile, bir Viyana gezimizde yüz yüze tanışma fırsatı 
yakaladık. Bu tanışmada Tarık Bey ve Güler Hanım’ın da güzellik 
sektöründe olduğunu öğrendik ve aynı işi yapıyor olmamızdan çok 
etkilendik. Diğer firmadan ayrıldığımızda Dr. Brows markasını 
Türkiye’ye taşıma fikrini Tarık Bey’e sundum ve Tarık Bey bu teklifimi 
büyük bir heyecanla kabul etti. Böylece; hizmet anlayışımız, etik ve 
evrensel kurallara yaklaşımımız, prensibimiz gibi pek çok konuda aynı 
düşündüğümüzü fark ettiğim Dr. Brows ile çalışmaya başladım.

Dr. Brows’ın Türkiye’deki ilk bayiliği olarak 
merkezinizde hangi hizmetleri veriyorsunuz?
Merkezimizde; cilt bakımı onarımı, selülit protokolü, çatlak protokolü, 
akne protokolü, scar protokolü, zayıflama, sıkılaşma, anti-aging, 
yüz gençleştirme, vücut analizi, cilt analizi, diyetisyen desteği, lenf 
ödem manuel terapisi, lenf ödem drenaj, pasif jimnastik, microslim, 
aqua jet peeling, lazer epilasyon, mikro kaş, kalıcı makyaj, baby glow, 
diplinier, baby linier, eye linier, dudak renklendirme, kirpik lifting, kaş 
laminasyonu gibi birçok hizmet vermekteyiz.

Misafirlerinizi davet ettiğiniz ortam hakkında biraz bilgi 
verir misiniz? 
Müşterilerimize son derece şık, güzel, ferah tasarlanmış, mimari olarak 
itinayla inşa edilmiş, aydınlık, hijyenik bir villada hizmet sunuyor 
olmaktan çok memnunuz.

Merkezinizin sunduğu ayrıcalıklar neler?
Müşterilerimize Ankara’nın merkezinde son derece şık, zarif, ferah 
tasarlanmış, aydınlık ve hijyenik, 1000 m2lik dört katlı bir binada 
hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Danışanlarımıza, “VIP” ve 
“elite” hizmetlerimize ek olarak son teknoloji Avrupa cihazlarımız ve 
uzman estetisyen kadromuzla Avrupalı kadınların, güzellikte tercih 
ettiği üst seviye standartları sunuyoruz.

Kısa ve uzun vadedeki gelecek planlarınızda neler yer 
alıyor?
Kısa vadedeki hedefimiz, Avrupa standartlarıyla Dr. Brows’un ilk 
Türkiye şubesinde en iyi hizmeti müşterilerimize sunmakken; uzun 
vadedeki hedefimiz Türkiye’de Dr. Brows şubelerini, hizmetlerini ve 
ürünlülerini yaygınlaştırarak Avrupa’nın güzellik standartlarına 
Türkiye’deki tüm kadınların kolayca ulaşabilmesini sağlamaktır. 

K
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ncelikle kendinizden ve merkezinizden 
biraz bahseder misiniz? 
Lisans öğrenimimi Ankara Üniversitesi Peyzaj 
Mimarlığı bölümünde tamamladım. Ardından 
NETAŞ firmasında işe başladım. Yaklaşık yirmi 
yıl boyunca, kendi şirketlerimiz de dahil birçok 

firmada finans yöneticisi olarak hizmet verdim. Ardından, 
2000’li yılların başında annemin rahatsızlığının, hayata bakış 
açımı değiştirmesiyle bambaşka bir yol çizme gereği duydum. 
2016 yılında bir müteahhit ile anlaştık ve Ümitköy’de bir yaşlı 
bakımevi inşa etme çalışmalarına başladık. Aynı yıl annemi 
kaybettim. 

Bu benim hayatımın çok önemli bir sayfasıydı. Üzülmek 
yerine, benim çektiğim sıkıntıları gidermek amaçlı bir hizmet 
vermek ve yirmi yıllık bir finansal birikimle böyle bir yatırım 
yapmak en büyük gururum oldu.

Ömür Yaşlı Yaşam Merkezi; iki bin metrekare kapalı, altı yüz 
metrekare açık alana sahip. Tesis, 2016 yılında yaşlı bakımevi 
olarak inşa edildi. Projesi ona göre çizildi ve tamamen modern 
şartlarla, sakinlerimizin kullanım amacına uygun, VIP 
hizmet verecek şekilde tasarlandı. Ömür Yaşlı Yaşam Merkezi 
bir komplekstir. Bu kompleks, özel bir mekândır ve benim 
mabedimdir; bunu gururla söylüyorum.

Ö

Ümitköy’deki yaklașık iki bin metrekarelik kapalı ve altı yüz metrekarelik açık 
alanda misafirlerini ağırlayan Ömür Yașlı Yașam Merkezinin Kurucusu ve 

Genel Müdürü Eda Malkoç, ilke ve politikalarını detaylandırarak komplekste 
verdikleri hizmetleri aktarıyor...

Ev Konforunda

Ömür Yaşlı Yaşam Merkezi

röportaj

EDA MALKOÇ



Sevdikleriniz 
bize emanet.

Ömür Yaşlı Yaşam Merkezinin kapasitesi ve 
ilkelerini; memnuniyet ve güven politikalarınıza 
değinerek anlatır mısınız?
Yaşlılarımızın, aile ortamını burada da yaşamaları çok önemli. 
Personelim, kendi alanlarında eğitim görmüş, sertifikalı 
çalışanlar. Misafirlerimizi, ev yaşamını aratmayacak kadar 
sıcak ve konforlu bir alanda ağırlamak, en büyük görevimiz. 
Lokasyonumuzun Şehir Hastanesine yakın olması, bizi daha 
da kuvvetlendirdi. Pandemi gibi bir süreçte bunun çok büyük 
faydasını gördük.

Hem açık hem kapalı alana sahip 
kompleksinizde konforlu, butik otel konseptinde 
VIP hizmet veriyorsunuz. Konseptiniz ve 
hizmetlerinizi detaylandırır mısınız?
VIP hizmet ile, 2016 yılından bu yana misafirlerimizi 
ağırlıyoruz. Ben “huzurevi” ismini pek sevmiyorum; Ömür 
Yaşlı Yaşam Merkezi demenin, modern günün şartlarına 
daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kapasitemiz kırk 
dokuz kişidir. Her katta misafirlerimize, birlikte vakit 
geçirebilecekleri ortak kullanım alanları sunmaktayız. 
Tüm yemeklerimiz kendi mutfağımızda, kendi aşçılarımız 
tarafından ve diyetisyen kontrolünde hazırlanmaktadır. 
Kurum içerisinde mutfağımızın olması ve günde yaklaşık 
beş öğün çıkarmamız gerçekten çok önemli bir ayrıntı. 
Kompleksimizde mekanik havalandırma, oksijen destek 
sistemine sahip özel bakım üniteleri, tek kişilik özel odalar ile 
iki ve üç kişilik standart odalarımız mevcut. Misafirlerimizi 
bahçeye bakan aydınlık odalarımız ile huzur verici, rahat ve 
kaliteli bir hizmetle ağırlıyoruz.

Mutfak ekibi, temizlik ve gündüz personelleri Sosyal 
Hizmet Müdürümüzün yönetimindedir. Büyük bir ekiple 
yürüttüğümüz bu sistemi de, yaşlılarımızın bakımı ve 
psikolojilerinin çok önemli olduğunu bilerek, eğitimlerle 
sürekli desteklemekteyiz.

Misafir kabulü için hangi şartlar gerekli? 
Kimlere hizmet veriyorsunuz?
Elli beş yaş üstü olunması ve bir sağlık raporu ile 
birlikte kurumumuza başvurulmasıyla kabulümüz 
gerçekleşmektedir.

Kompleksinizde 24 saat boyunca doktor ve sağlık 
görevlisi bulunduruyor musunuz?
Kurumun sağlık kontrolünü sağlayan, sürekli bağlantı 
kurduğumuz sorumlu hekimimiz var. 24 saat hemşire 
ve bakım hizmetimiz mevcut. Bunlara ek olarak da, 
doktorumuzun öngördüğü süreçte tüm yaşlılarımıza 
fizyoterapi hizmeti veriyoruz. 



rena Sports olarak TOBB Üniversitesi kampüsü 
içerisinde 21.000 m2 alana sahip bir spor 
kompleksini yönetmekteyiz. Çukurambar, 
Armada ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine 
yürüme mesafesinde, merkezî bir konumda 
bulunmaktayız. Aslında bu uzun bir yolcuğun 

hikâyesi. Bu yola babam ve kardeşimle beraber çıktık. Babam 
Ali Kavaklıoğlu uzun yıllardır basketbol camiası içinde 
yönetici ve antrenör olarak önemli işler başarmış emekli bir 
öğretmen ve spor adamı; ayrıca tesisimizin geçmiş on beş yılda 
müdürlüğünü üstlenmiş deneyimli bir yönetici. Kardeşim 
Berent ise, yirmi yıldır profesyonel basketbol oyuncusu olarak 
millî takımlar ve Eurolig dahil tüm lig ve yaş gruplarında 

başarı göstermiş, camiada tanınan, sevilen bir sporcu. Yeni 
girişimimizle birlikte tesis bünyemizde genç sporcuların 
eğitimine yönelik bir akademi açarak antrenörlük ve 
eğitmenlik kariyerine de başlamış oldu. Ben ailemde herkesin 
sporla ilgilenmesi sayesinde güzel bir çocukluk geçirdiğime 
inanıyorum. İki ebeveynim de Ankara’nın en önemli eğitim 
kurumlarından TED Ankara Kolejinde öğretmendi ve ben 
de öğretmenlik mesleğini TED Ankara Koleji ve ardından 
Nesibe Aydın okullarında yapma şansı buldum. Bunun dışında 
Rönesans Holding bünyesinde yaklaşık on yıla yakın alışveriş 
merkezi yöneticiliği deneyimim oldu. Antrenörlük, sporculuk 
ve tesis yönetimi konularında uzun süre çalıştıktan sonra tüm 
bu tecrübelerimi birleştirebileceğim bir iş kurarak yoluma 

A
TOBB Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Arena Sports’un 

Genel Müdürü Mustafa Bora Kavaklıoğlu, kendisinden de bahsederek 
tesisin niteliklerini ve özelliklerini MAG Okurlarına aktarıyor...

Ankara’nın Merkezinde Bir Spor Tesisi

Arena Sports

röportaj

MUSTAFA BORA KAVAKLIOĞLU
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devam etmeyi tercih ettim. Özetlemek gerekirse; tesisin hem 
yönetiminde hem spor organizasyonlarında ailece aldığımız 
sorumlulukla işlerimizi profesyonelce ama amatör bir ruhla 
yürütüyoruz. 

Arena Sports’a gelecek olursak, diğer tesislerden bizi 
ayıracak çok önemli iki farkımız var. Biri; iki bin kişiyi 
ağırlayacak kapasitedeki basketbol sahamız, ki Avrupa 
kupası dahil resmî lig maçları oynanıyor. Bir diğeri; 
Ankara’nın en büyük ve temiz tam olimpik yüzme 
havuzumuz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle, hizmet 
kalitemizi artırdık ve fark yarattık. Kadromuzla, yeni 
projelerimizle, sürekli gelişen, kendini yenileyen bir Arena 
Sports vizyonundan bahsetmek mümkün. Tüm bunların 
yanı sıra kapalı tenis kortu, fitness alanları, reformer pilates 
stüdyosu, zumba, pilates, yoga grup derslerinin yapıldığı 
stüdyo alanı, boks ringi, jimnastik salonu, ayrıca sauna, 
Fin hamamı ve kafemizin bulunduğu, üyelerimizin birçok 
sportif sosyal aktiviteyi gerçekleştirebileceği çok yönlü bir 
işletmeyiz.

Her yaştan sporcuya kapılarını açan, yüzlerce amatör 
sporcu yetiştiren hocalarımız sayesinde çeşitli spor 
branşlarıyla tanışan öğrencilerimiz bizlerin gururu oluyor. 
Yarı profesyonel ve profesyonel sporculara, antrenörlere, 
bireysel ve takım olarak kendilerini rahat, güvende 
hissettirdiğimiz her an için mutluyuz. Bu işletmecilik 
anlayışıyla tanışmak için herkesi Arena Sports’a bir kahve 
içmeye davet ediyoruz.  



Alışveriş 
İyiliğe 
Dönüştü
Türk Eğitim Derneğinin 
geleneksel olarak düzenlediği 
TED Meşale Çarşısı’nın beşincisi 
bu yıl Divan Ankara Otel’de 
gerçekleşti.

İş ve cemiyet hayatından pek çok ünlü ismin 
katılım gösterdiği etkinlikte elde edilen gelir, maddi 
olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı çocuklara 
umut oldu. Müzik ve çeşitli ikramlar eşliğinde gün 
boyu alışveriş yapan misafirler, oldukça keyifli vakitler 
geçirerek iyiliğe vesile oldular.  

davet

ECE GÜLEÇ

Katılımcıların alıșverișlerinden elde edilen gelir, eğitime 
erișimi kısıtlı çocuklara umut oldu. 

Çevreye olan 
sürdürülebilir 
katkısıyla 
Jütsack 
çantalar, 
festivalin 
yoğun ilgi 
gören ürünleri 
arasındaydı.
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Katılımcıların alıșverișlerinden elde edilen gelir, eğitime 
erișimi kısıtlı çocuklara umut oldu. 

Çevreye olan 
sürdürülebilir 
katkısıyla 
Jütsack 
çantalar, 
festivalin 
yoğun ilgi 
gören ürünleri 
arasındaydı.



eni yılın sofra trendleri hakkında 
bilgi verir misiniz? Hangi renk, hangi 
materyal, hangi ürünler ön plana çıkıyor?
Bu yıl fuşyaları, pembeleri, bordoları bol bol 
sofralarda göreceğiz. Gerçekten beni de çok 

heyecanlandıran detaylar var. İncecik porselenler her sene 
olduğu gibi ön planda. Mermer masalar yavaş yavaş yerini ahşap 
masalara bırakıyor ve ahşap sunumluklar da sofralarımızı 
şenlendirecek  gibi gözüküyor.

Y
Etkileyici bir sofranın olmazsa olmazının çiçekler olduğunu belirten 
Merve Durmușoğlu, sofralarda bu yıl hangi renklerin, ürünlerin ve 

materyallerin sıkça kullanılacağını MAG Okurlarıyla paylașıyor. 

Merve’s Table
Yılın Sofra Trendleri

röportaj

MERVE DURMUȘOĞLU

Sofra sanatının inceliklerinden bahseder misiniz? 
Sofra takımı nasıl konumlandırılmalı, malzemeler 
nasıl yerleştirilmeli?
Doğrusunu söylemek gerekirse materyal kullanımı konusunda 
benim için bir kural yok, çünkü göze en güzel gelecek şekilde 
doğaçlama yapınca daha güzel sonuçlar elde edebiliyorum. 
Simetri konusu en hassas olunması gereken nokta. Servislerin 
dizilimi, paralelliği çok önemli. Bu detaya dikkat ettiğimiz zaman, 
kullandığımız ürün ne olursa olsun soframız harika gözükecektir.
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eni yılın sofra trendleri hakkında 
bilgi verir misiniz? Hangi renk, hangi 
materyal, hangi ürünler ön plana çıkıyor?
Bu yıl fuşyaları, pembeleri, bordoları bol bol 
sofralarda göreceğiz. Gerçekten beni de çok 

heyecanlandıran detaylar var. İncecik porselenler her sene 
olduğu gibi ön planda. Mermer masalar yavaş yavaş yerini ahşap 
masalara bırakıyor ve ahşap sunumluklar da sofralarımızı 
şenlendirecek  gibi gözüküyor.

Y
Etkileyici bir sofranın olmazsa olmazının çiçekler olduğunu belirten 
Merve Durmușoğlu, sofralarda bu yıl hangi renklerin, ürünlerin ve 

materyallerin sıkça kullanılacağını MAG Okurlarıyla paylașıyor. 

Merve’s Table
Yılın Sofra Trendleri

röportaj

MERVE DURMUȘOĞLU

Sofra sanatının inceliklerinden bahseder misiniz? 
Sofra takımı nasıl konumlandırılmalı, malzemeler 
nasıl yerleştirilmeli?
Doğrusunu söylemek gerekirse materyal kullanımı konusunda 
benim için bir kural yok, çünkü göze en güzel gelecek şekilde 
doğaçlama yapınca daha güzel sonuçlar elde edebiliyorum. 
Simetri konusu en hassas olunması gereken nokta. Servislerin 
dizilimi, paralelliği çok önemli. Bu detaya dikkat ettiğimiz zaman, 
kullandığımız ürün ne olursa olsun soframız harika gözükecektir.

Sofralarda simetri konusu en hassas 
olunması gereken nokta. Servislerin 

dizilimi, paralelliği çok önemli.

Etkileyici bir sofranın olmazsa olmazı nedir?
Tabii ki çiçekler... Bir sofrayı sofra yapan kesinlikle en önemli 
detay. Benim favorim her zaman canlı çiçekler olsa da, bu 
sene masalarda kurutulmuş çiçeklere de sıkça rastlayacağız.

Peki, son olarak; yeni yıla nasıl girdiniz? Nasıl 
geçti? Neler yaptınız?
Çok değerli bir arkadaşımın evine davetliydik. Büyük 
zahmetlerle hazırlanmış harika bir sofra başında 
dostlarımızla sohbet ederek girdik yeni yıla. Amerika’da, 
ailemizden ayrı olduğumuz için biraz içimiz buruk olsa da 
yeni bir yıla giriyor olmak hepimizi heyecanlandırdı. Yeni 
bir yıl, yeni başlangıçlar demek. Son olarak dilerim ki 2023, 
hepimizin harika haberler alacağı, sağlıkla, mutlulukla 
geçireceğimiz, sevdiklerimizle bol bol güzel sofralarda 
buluşacağımız harika bir yıl olsun..  



Cemiyet 
Hayatı 
Lansmanda 
Buluştu
Uzun yıllar süren araştırma ve 
deneyler sonucu formülize edilen 
Le Désiré Hemp Collection serisi, 
Sitare Kalyoncuoğlu’nun ev 
sahipliğinde tanıtıldı. 

Keyifli bir organizasyonla gerçekleşen, markanın ilk 
serisinin lansmanına iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları 
katıldı. Etkinlikte cilt bakımının incelikleri ile doğal 
ürünlerin öneminin konuşulduğu söyleşinin ardından 
davetliler, İsviçre’de geliştirilen ürünleri keşfederek 
deneyimleme fırsatı buldu. 

davet

GÜLȘEN ȘENER HÜLYA KALYONCU

BEGÜM GAZİOĞLUSEDEF KARAMEHMET ZEYNEP YILMAZ

EYLEM ACAR, VOLKAN BAYER
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ÜMİT KARALAR ÇİĞDEM YÜKSEL CANSEN KUT ASLI SİPAHİ ÖZLE ÖZER

SUZAN TOPLUSOY BERİL ÇAVUȘOĞLUSİNEM YILDIRIM

REVNA DEMİRÖREN

Mandarin 
Oriental 
Bosphorus 
Otel’deki 
tanıtımda Sitare 
Kalyoncuoğlu 
da örnek bir 
misafirperverlik 
sergiledi.

SİTARE KALYONCUOĞLU
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ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Sosyal medyaya nasıl 
yöneldiniz? 
Ankara’da, Türk-Amerikan eğitimi veren 
uluslararası bir ilkokul, ortaokul, liseden 
(BUPS/BIS, şimdiki adıyla BLIS) başarı ile 

mezun olduktan sonra, burs kazandığım Bilkent Üniversitesi 
İktisat Bölümü’nü yine dereceyle bitirip London School of 
Economics’te MSc in Finance and Economics yüksek lisansımı 
tamamlayarak ülkeme dönmeyi tercih ettim. Kariyerime; 

International Finance Corporation – World Bank Group’ta bir 
sene çalışarak başladıktan sonra, yıllardır alanında en iyilerden 
olan global bir bankanın Türkiye iştirakinde, Türkiye ve 
dünyada Türk şirketlerini ilgilendiren büyük şirket birleşme, 
satın almaları ve halka arzları tarafında, şirketlere danışmanlık 
sağlayan ve ilgili projelerini yürüten bir yatırım bankacısıyım.

Kendimi bildim bileli tek önceliğim başarıydı; fakat aynı 
zamanda gezmeden, seyahat etmeden duramayan, yerinde 
duramayan bir İkizler burcuyum! Küçükken akademik, 

Ö

Sinem Demircioğlu, aslında bir yatırım bankacısı; fakat aynı zamanda da yeni 
mekânlar ve tatlar keșfetmeyi seven bir gezgin. Gezdiği yerleri kendisiyle 
benzer zevkleri olan bir kitleyle paylașmak için kurduğu Your Next Stop 

sayfasıyla bir yemek, mekân, seyahat rehberi sunan Demircioğlu,
bu sayfanın detaylarını aktarıyor.

Your Next Stop
Gezerek Büyümek

röportaj

SİNEM DEMİRCİOĞLU



büyüdüğümde ise kariyer odaklı başarılarımı sürdürebilmek için 
kendimi hep kültür, sanat, seyahat ve gastronomi odaklı uğraş, 
keşif ve deneyimlerle motive ettim. Mesleğim gereği genelde 
oldukça uzun saatler çalışıyorum; haliyle sınırlı boş zamanımı, 
kısa zamanda en iyi şekilde ve dolu dolu gezerek değerlendirmeyi 
kendime borç biliyorum. Geçen seneye kadar, gezdiğim yerleri 
sadece kişisel çevrem ile paylaşıyordum ancak, çevremden 
gelen ısrar üzerine açık bir hesapta daha geniş bir kitleye fayda 
sağlayacak şekilde paylaşmaya karar verdim. Kariyerimde 
biraz daha ilerlediğim bu noktada, yıllar sonra, ilk kez kişisel 
zamanımdan günde yaklaşık bir saati bloguma ayırabilecek bir 
denge buldum ve bu fikri bir yıldan az bir süre önce Covid-19 
olup çalışamadığım iki haftalık süreçte somutlaştırarak hayata 
geçirdim. Sosyal medyada, tamamen organik/gerçek, benzer 
zevkleri olan bir kitleye hitaben saygı ve samimiyetle yürüttüğüm 
@yournextstop.tr Instagram sayfamın yolculuğu bu şekilde başladı. 
Yakın zamanda da talepler doğrultusunda blogda yüzümü 
paylaşmaya başladım.

Your Next Stop neler yapar?
Your Next Stop zamanla yarışır, küçüklüğünden beri koyduğu 
hedef ve başarılara odaklı bir Türk kızı olarak, çalışmadan 
duramaz; bu doğrultuda motive kalmak için, gezmeden hiç 
duramaz! Kariyer ve sosyal yaşantısını, hayattaki tutkularını 
optimize eder, bir taşla birkaç kuş vururken, o birkaç kuştan 
biri mutlaka yeni mekân ve lezzet keşifleri olur. Bu sayede Your 
Next Stop, takipçilerine Türkiye ve dünyada alanında en iyi 
mekân, lezzet ve seyahat rotalarını, detaycı, güvenilir, planlı bir 
arkadaşlarından dinler gibi takip edebilecekleri, saygılı, samimi 
ve eğlenceli bir hesap; keyifli bir kaçış alanı ve güvenilir, alanında 
en iyilerden şaşmayan bir yemek-mekân-seyahat rehberi sunmak 
için çalışır.  

Peki, gezmek ve keşfetmek sizin için ne anlam ifade 
ediyor?
Gezmek ve yeni yerler keşfetmek benim için yaşamak demek. 
Üreterek, iyi amaçlara destek olarak, mesleğim üzerinden ve 
toplumsal hayatta dünyaya kattığıma inandığım değerlerin 
karşılığını; bana zamanında ailemin sağladığı imkânlar, şimdi 

de kendi emeğim ile elde ettiklerim vasıtasıyla dünyanın 
güzelliklerini keşfetmeye devam ederek aldığıma 
inanıyorum. Gezmek ve keşfetmek ruhumun gıdası...

Bir sonraki mekânı nasıl belirliyorsunuz? 
Kriterleriniz var mı? 
Mekân ve lezzetlerle ilgili beklentileri oldukça yüksek 
biriyim. Geniş bir çevrem olduğu için şanslıyım, gelişmeleri 
ve trendleri yakından takip ediyorum. Her zaman alanında 
en iyilerden olan yeni ve farklı mekânları keşfetmekten 
beslendiğim için artık bu mekânların kokusunu alıyorum. 
Leziz, özgün ve tercihen özel sunumlu tabaklar ve 
yorumlar önceliğim ama yeterli değil. Şık bir mekân, ince 
düşünülmüş müzik seçimleri, saygılı ve zarif bir işletme, 
özenli bir servis ve hizmet anlayışı, kendimi huzurlu ve 
neşeli hissedebileceğim hoş bir ambiyans; bunlar benim için 
ideal olanlar tabii. Hepsini aynı anda bulmak her zaman 
mümkün olmuyor, arada harika bir lezzet ya da şahane 
bir ambiyans için bazı kriterleri göz ardı edebiliyorum. O 
zaman keşfin odağını açıkça paylaşımıma yazıyorum tabii 
ki. Umarım benzer zevklere sahip, saygılı, dolu dolu gezmeyi, 
gezmiş kadar olmayı seven güzel bir kitle ile büyümeye 
devam ederiz. 



TÜKAL’den
Yeni Yıl Yemeği
Tüm Kadın Lobisi Derneği (TÜKAL), 
gelenekselleşen yılbaşı yemeğiyle 
yeni yılın gelişini kutladı. 

İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği 
yeni yıl davetinde, TÜKAL Başkanı Betül Akman, 2022 yılının 
değerlendirmesini yaparak gelecek yıldan umutlu olduklarını 
belirtti. Bir hediye çekilişinin de düzenlendiği etkinlikte konuklar, 
canlı müzik eşliğinde oldukça keyifli bir akşam geçirdi. 

davet

AYȘE İNKAYA, AYNUR AZGUR, BETÜL AKMAN , BANU ULUSOY, EBRU VARNALI ONUR

Apart Hotel 
Best’te 
düzenlenen 
yemekte Zeynep 
Köksalan da 
tüm konuklarla 
ilgilenerek 
örnek bir 
misafirperverlik 
sergiledi. 

ZEYNEP MÜFTÜ CANAN ÇAKIR MİNE GÜRAKAN ZAFER ÇAVUȘOĞLU

PELİN ERHAN NİLÜFER ȘENSÖZ AYSEL AKÇAY BERİL ÇAVUȘOĞLU
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ZEYNEP MÜFTÜ CANAN ÇAKIR MİNE GÜRAKAN ZAFER ÇAVUȘOĞLU

PELİN ERHAN NİLÜFER ȘENSÖZ AYSEL AKÇAY BERİL ÇAVUȘOĞLU



Büyük Bir 
Coşkuyla 
Evet Dediler
A1 Capital Menkul Değerler AŞ 
Yöneticisi ünlü Borsacı Gamze 
Büyük ile Haymana’nın ileri gelen 
ailelerinden Kılınç Ailesi’nin, ilaç 
sektöründe yöneticilik yapan oğlu 
Hüdaverdi Kılınç, görkemli bir 
düğün ile dünyaevine girdi.

Ankara La Jovia Wedding’de gerçekleşen düğünde çiftin 
nikâh şahitliğini Mustafa Sarıgül yaptı. Törene siyaset ve iş 
dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Kokteyl ile başlayan 
düğün büyük bir coşkuyla devam ederken, O Ses Türkiye 
finalistlerinin sahne almasıyla konuklar oldukça keyifli bir 
gece geçirdi. Çift, düğünün ardından balayı için Kıbrıs’a seyahat 
etti. 

düğün 

GAMZE-HÜDAVERDİ KILINÇ
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SONER GÖKÇE MUSTAFA SARIGÜL, AYNUR AYDIN İREM SEZER

BURCU AYDIN NİLAY DİKMENYÜCEL BULUT, GAYE HATUN BULUT

FERDA DURUAY

Mustafa 
Sarıgül’ün 
nikâh șahitliği 
yaptığı çifti, bu 
mutlu gününde 
sevdikleri yalnız 
bırakmadı. 



düğün 

TUANA, TAYFUN,OYA, BADE BÜYÜKMERVE BEYOĞLU BURCU YILDIZ

NECMETTİN-SONGÜL İZOL GÖRKEM ALYANAK EYLÜL KOCA

Büyük ve 
Kılınç çiftinin 
nikah törenine 
iș ve siyaset 
dünyasının pek 
çok tanınmıș 
ismi katıldı.210





Başkentte 
İtiraflar 
Gösterisi 
MAG dergisinde de köşesi olan, 
İlişki Koçu ve Yazar Adil Yıldırım’ın 
Ankara’daki ilk gösterisi oldukça 
yoğun bir ilgi gördü.

“Adil Yıldırım ile İtiraflar Şov” gösterisinin ilk Türkiye 
turnesiyle ünlü yazar, başkentte sevenleriyle buluştu. 
İstanbul ve İzmir’in ardından Panora AVM Sanat Merkezi’nde 
takipçileriyle bir araya gelen Yıldırım’ın, ilişkilerle ilgili 
merak edilenleri esprili bir dille anlattığı gösterisi oldukça 
renkli geçti. 

davet

ADİL YILDIRIM

AHSEN DEMİRCİ BERİL ÇAVUȘOĞLU AYÇA ALTINOK FUNDA BEKİȘOĞLU İPER SABA
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Her Şey 
Kadınla Başlar
Seramik ve resim sanatçısı Funda 
Açıkgöz, “Kadın, Ateş ve Bereket” 
isimli sergisiyle sanatseverlerle 
buluştu.

Ankara’nın köklü sanat galerilerinden biri olan Valör Sanat 
Galerisinde ziyaretçilerini ağırlayan serginin açılış davetine, 
başkent cemiyet hayatından pek çok isim katılım gösterdi. 
Funda Açıkgöz’ün resmettiği ve elle şekillendirdiği eserlerini 
müzik ve ikramlar eşliğinde inceleyen davetliler çok keyifli bir 
akşam geçirdi. 

davet

GÜLTEKİN SERBEST GÜLCAN ADABAȘ

ZEYNEP MAĞDENLİ SERPİL GÜVENDİK ÖZLEM AKINCI

FUNDA AÇIKGÖZ



214 magdergi.com.tr

eni yılımızı planladık, rengârenk kutlamalar 
yaptık ve yeni yıla sonunda adımımızı attık. 
Önümüzde üç yüz altmış beş gün değil 
sadece, üç yüz altmış beş şans var. Tabii 
doğru adımlar atarsak. Bu adımları atarken 
de olumsuzluklar olabileceğinin farkında 

olursak. Kısaca kendimizi her koşula hazır hale getirip 
“iyimser” olursak. Sonra o kavramdan çıkan farkındalıkla 
“mutluluk manifestosu” oluşturacağız. 

Şu cümleler tanıdık geliyor mu: “Yapamıyorum, zaten 
beceriksizin tekiyim. Yetersizim. Çirkinim. İmkânım yok. 
Benim şansım yok zaten. Onlar benden daha şanslı.” vb. 
Eminim bir çoğunuz, “Evet, bu benim!” dedi okurken. O 
cümleleri sıklıkla kurduğunuzu biliyorum. O cümleler 
yüzünden hayallerinizi beklettiğinizi, potansiyelinizi fark 
etmiyor gibi yaşamaya devam ettiğinizi de görüyorum 
desem. Yapılan çalışmalar ona yeni bir isim veriyor: Öz 
sabotaj. Yeni yıl manifestomuzu oluşturmadan önce “öz 
sabotaj”ın ne olduğunu bilmek, bizlere korunmamız için 
de bir yol çizecek. Öz sabotaj, başarımızın da en büyük 
düşmanı. Öz sabotajın düşmanı ise iyimserlik. Bir Türk 
büyüğünün söylediği gibi: “İyimser olmayı isteme; iyimser 
ol, mutlu ol.” Yetersiz değiliz aslında. Hepimiz çok değerli 
varlıklarız. 

Öz Sabotaj Nedir?
Öz sabotaj, psikoloji biliminin çok iyi bildiği bir kavram. 
1978 yılında Berglas ve Jones tarafından; bireyin bir işi 
ya da görevi yerine getirebilecek kapasitesi olmasına 
rağmen, söz konusu işi kotarabileceğine yönelik belirsizlik 
yaşaması ve yeterli kapasitede olmadığına ilişkin 
bahaneler bularak kendini haklı gösterme çabası olarak 
tanımlanmış. İyimserliğin ve öz yeterliliğin karşıtı olarak 
görülmekte. Mutluluğumuzun da en büyük düşmanı. 
Neden kendimizi sabote ediyoruz? Bunun, bilincimiz ve 
bilinçaltımızın oyunu olduğunu söylüyor araştırmalar. 
Farkında olmadan ya da bilinçli bir şekilde, aslında 
kendimizi koruma isteğiyle bu yola başvuruyoruz. Kişinin 
kendi kendine yaptığı olumsuz iç konuşmalar nedeniyle 
öz güveninin düşmesi ve kendini gerçekleştirmesinin 
engellenmesi olarak tanımlanan öz sabotaj, daha çok 
çocukluk döneminde öğrenilen hatalı düşüncelerden 
kaynaklanıyor. 

Y
“İnsanın en büyük düșmanı, doğrudan doğruya kendisidir.” 

Cicero

2023 Mutluluk Manifestosu 
Öz Sabotajdan Kurtulmak

karma

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

Kendimizi Sabote Etmeyi Bırakıyoruz, 2023 
Mutluluk Manifestomuzu Yaşadığımız Yıl Olacak
Kolay şey değildir mutluluk, çok zordur ve içimizdedir, başka yerde 
bulunması imkânsızdır… Sağlıklı bir dilenci, hasta bir kraldan daha 
mutludur.  Arthur Schopenhauer

2023’te Başarıya Odaklı Olup Mutluluğun 
Manifestosunu Yazmak İçin Neler Yapacağız?
• Hedeflerin hepsine ulaşmak için yolda kalmak gerektiğini, 
sonunda ulaşamasanız da, o yolda olmanın mutluluk olduğunu 
söyleyen Buda’yı burada anmadan geçmeyeceğim, çünkü haklı. 
• Pozitif olacağız, pozitif düşünecek, pozitif konuşacağız. 
Unutmayın. Kelimelerinizi değiştirirseniz, dünyanızı 
değiştirirsiniz. Dünyanızı değiştirirseniz, dünyaları 
değiştirirsiniz. 
• Yeterlisiniz. Kendinizi yetersiz olarak düşünmekle yıllarca 
kendinize en büyük kötülüğü yaptınız. Bunun için öz yeterlilik 
üzerine çalışın, destek de alarak, kendinizi geliştirebilirsiniz.
• Daha çok gülümseyeceğiz. İşimiz gücümüz gülümsemek 
olacak. Ben hep “Ne iş yapıyorsun?” diye soranlara aynı cevabı 
veriyorum: Gülüyorum. Gülmek her kapıyı açıyor inanın. 
• Başarıya giden yolun dümdüz ve sorunsuz olmadığını artık 
kabul edin.
• Teşekkür etmeyen ve özür dilemeyen, kıymet bilmeyen 
insanları hayatımızdan çıkararak daha sağlıklı yaşayacağız. Biz 
buna sağlıklı yaşam diyoruz.
• Mutlu olmak istediğiniz kadar mutlu etmeyi de bilin, 
karşınızdakine güven verin.
• Safraları atın, yaş, boy, kilo, eşya, insan gözetmeksizin iyi 
geldiğini aklımızdan çıkarmayacağız.
• Bir ajanda edinip yılı takip ederken neyi neden yapmak 
istediğimizin de farkında olacağız.
• Başarısızlığa neden olan şeylerle yüzleşebilme cesareti 
göstereceğiz.
• Bir amacınız olduğunda, amacınız için tutkulu olduğunuzda, 
mutluluk da beraberinde gelirt.

2023 yılında kendimize güvenerek, güvenle birlikte yeterli 
olduğumuz bilincini geliştirerek, bizi negatife çeken 
düşüncelerin farkında olup onlardan uzaklaşarak, ne 
istediğimizi bilerek ve bildiklerimiz için vazgeçmeyerek hedefe 
ulaşacağız. Hedefe giden yol zaman zaman taşlarla döşeli olacak. 
Biz her şeye hazır olursak, gerisi kolaylıkla gelecek. Öyleyse 
başlıyoruz. Hazır mısınız? 



Farklı sektörlerden, önemli paydaşların bir araya gelmesiyle oluşturulan, 
görme engelli bireyler için Türkiye’nin ilk müze “Eğitim ve Deneyim 
Alanı”nın mobilya sponsorluğunu Tepe Home üstlendi. Alanın en 
dikkat çekici bölümü olan ve küratörlerce seçilmiş yirmi iki adet eserin 
üzerinde sergilenen on iki metre uzunluğundaki stant, üretim ve montaj 
süreçleri, erişilebilirlik hassasiyetleri göz önünde bulundurularak Tepe 
Home tarafından tamamladı.  

Tarih ve Sanat 
Engel Tanımıyor
Tepe Home; müzelerin herkes için 
erişilebilir olmasını amaçlayan Bongo Art 
Project Sosyal Girişiminin ilk uygulaması 
olan Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki, 
görme engelli bireyler için Türkiye’nin 
ilk müze “Eğitim ve Deneyim Alanı”nın 
mobilya sponsoru oldu. 

haber

Müşterim 
Ne Diyor?
Avrupa ve Afrika’nın büyük teknoloji 
iletişimi şirketlerinden Vodafone ile iş 
birliği yapan Pivony, yapay zekâ destekli 
platformuyla müşteri görüşmelerinden iç 
görüler edinmeye başlayacağını duyurdu. 

Bir tüketici iç görü analitiği girişimi olan Pivony, Müşterim Ne Diyor 
programında Vodafone ile iş birliğine gitti. Müşterilerin motivasyonunu 
anlayarak müşteri deneyimini yükseltmeyi hedefleyen program 
hakkında konuşan Pivony Kurucu Ortağı ve CEO’su Emre Çalışır, 
“Pivony’nin sunduğu yapay zekâ ve platform özellikleri, Vodafone 
Türkiye’nin büyüme stratejilerine değer katacak ve müşterilerinin 
memnuniyet oranlarını artırmaya yardımcı olacaktır.” şeklinde 
açıklama yaptı.  Vodafone Türkiye Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi 
Tasarımı Direktörü Hande Kozlu ise, “İş birliğimizin mutlu müşteriler 
yaratma konusunda şirketimize önemli kazanımlar sağlayacağına 
inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

EMRE ÇALIȘIR, HANDE KOZLU



ıllardır tiyatro sahnelerinde ve 
ekranlarda hayranlıkla izlediğimiz 
sevilen ve başarılı bir isimsiniz. Sanat 
yolculuğunuzun başlangıcından biraz 
bahsedebilir misiniz?
Hüseyin Avni Danyal: 1978-79 yıllarında Ankara’da 

amatörce tiyatroyla ilgilendim. Ankara Halk Tiyatrosunda ilk 
kez kursiyer olarak bulundum. Birkaç özel tiyatro gezdikten 
sonra  o yıllarda adı Çağdaş Sahne olan şimdiki Şinasi 
Sahnesinde kursiyerliğe başladım. Köksal Engür ve başka 
birçok tiyatro insanı vardı. 1980 darbesinden sonra Şinasi 

Sahnesi kapatıldı. Ben de 1981yılında, İzmir Dokuz Eylül 
Tiyatro bölümünün sınavlarına girip kazandım. O günden beri 
oyunculuk kariyerim sürmektedir.

Sizleri ilk kez 1996 yılında Şaşıfelek Çıkmazı dizisi 
ile ekranlarda gördük… O zamandan bu yana 
neler değişti Başak Daşman’ın hayatında?
Başak Daşman: O kadar çok şey değişti ki. Eğitimimi 
tamamlayıp çalışırken öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye 
devam ettim. Farklı kulvarlarında çalıştım sektörün. Tiyatro 
sahnesinde ve kamera arkasında olmaya devam ettim. Kitap 

Y
Kelepçe Kullanma Kılavuzu oyunu ile Bilkent Sahne AST’ta izleyici karșısına 

çıkan bașarılı oyuncular Hüseyin Avni Danyal ve Bașak Dașman, 
MAG Okurları için oyunculuk geçmișlerinden, projelerinden ve son 

sahneledikleri oyunun detaylarından bahsetti.

Tiyatro Dünyaya 
Bakış Açısıdır 

HÜSEYİN AVNİ DANYAL, BAȘAK DAȘMAN

röportaj
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“Tiyatro; yașam șeklim, hayata bakıș 
açım, dünyaya bakıș açım...” 

Hüseyin Avni Danyal

yazdım. Öğrendiklerimi öğretmeye başladım. İlk işim 1999 
yılında Kıvılcım dizisiydi ve kendime dublaj yaparken çok 
zorlanmıştım. Şimdi bir seslendirme sanatçısıyım mesela. Tabii 
ülkede de çok şey değişti ve bunların ruhuma birçok etkisi oldu.

Sonrasında pek çok başarılı proje ile TV 
ekranlarında ve sinemada sizleri izledik. 
Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor?
Başak Daşman: Hayatımdaki en eğlenceli şey, işim. Bütünüyle bir 
anın içinde olmak, genel kavrayış hali, başka hikayelere, farklı 
insanlara ulaşabilmek -hem de içerden bir yerden- beni çok 
mutlu ediyor. 

Üzücü bir kaza sonucu kaybettiğimiz Barış 
Akarsu’nun babası rolü ile sizleri beyaz perdede 
gördük. Neler hissettiniz? Filmden biraz bahseder 
misiniz?
Hüseyin Avni Danyal: Film, çocukluğundan başlayarak 
ölümüne kadar olan süreçte Barış Akarsu’yu anlatıyor. Ailesi, 
arkadaşlıkları, aşkları, müzisyenlik için verdiği çaba filmin 
bütün hikâyesi. Çekimler sırasında yaşadığı yerlerde bulunmak, 
arkadaşları ve ailesi ile yan yana gelmek, hikâyenin anlatımında 
bize çok yardımcı olan şeylerdi. Bir de bu hikâyenin, zamansız 
ve erken bir ölümle sonuçlanması tabii ki bizim için üzücü ve 
kabul edilemez tarafıydı.

Canlandırdığınız karakterlerden “Unutulmazdı 
ve hayatımda gerçekten büyük anlam taşıyor.” 
dediğiniz karakter hangisi?
Başak Daşman: Yutmak oyunumda Rebecca karakteri ve 
Parmaklıklar Ardında’nın Filiz’i.

İkinci öykü kitabınız Gördüm Çiçeği de 
yayımlandı. Yazmak sizin için ne ifade ediyor?
Başak Daşman: Edebiyat, tüm sanat disiplinlerinin merkez 
noktası. Hayatı algılamanın, bazen affetmenin, dünyayı 
keşfetmenin en sevdiğim yollarından biri. 

Dijital platformların sinema üzerindeki etkilerini 
nasıl değerlendirirsiniz?
Hüseyin Avni Danyal: Sinema ve televizyona katkısının çok 
olduğunu düşünüyorum. Sektörün genişlemesi, alternatif 
mecraların ortaya çıkması, hem yapım şirketlerini 
hem de oyuncuları iyi bir rekabete soktu. Bu rekabet de, 
hem oyuncuların hem yapım şirketlerinin kendilerini 
geliştirmelerine yol açacaktır.

Tiyatro sizin için ne anlam ifade ediyor?
Hüseyin Avni Danyal: Yaşam şeklim, hayata bakış açım, dünyaya 
bakış açım. Yani cevabı çok uzun…

Bilkent Sahne AST’ta Kelepçe Kullanma Kılavuzu 
oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktınız. Biraz 
oyundan bahseder misiniz? 
Hüseyin Avni Danyal:  Oyunu Irmak Bahçeci yazdı. Özetlersek, 
sorgu odasında bir komiser ve bir mahkûm arasında, 
geçmişlerine dair bir hesaplaşma. Hayatımız boyunca üzerimize 
düşen vicdan muhakemesini yeterince yapabiliyor muyuz?
Başak Daşman: Oyun, elinden geleni yapmak yerine seyirci 
kalmanın nasıl bir şey olduğuna odaklanıyor bence. Sistem deyip 
durduğumuz sanal kürenin içinde, onun parçalarından birinin 
de her birimiz olduğunu hatırlatıyor.

Gelecek projelerinizden bahseder misiniz?
Başak Daşman: Barbaros Hayreddin adlı bir dizi çekiyorum. 
Aynı zamanda Bosna katliamını anlatan, TRT dijitalde 
yayımlanacak olan Dayton adlı projede yer aldım. Yazmaya 
devam ediyorum elbette.

Yer aldığınız oyunların ve Bilkent Sahne 
AST’ın sizin için öneminden biraz bahsedebilir 
misiniz?
Hüseyin Avni Danyal: Ankara Sanat Tiyatrosu benim 
için çok önemli bir kurumdur. Ben tiyatro adına yol 
almaya, oyuncu olmaya; o yıllardaki politik duruşuyla, 
müthiş repertuarıyla Ankara Sanat Tiyatrosuyla karar 
vermişimdir. 70’li yılların sonunda bizim için tiyatro sanatı 
AST’tı. Müthiş oyunlar ve oyunculuklar izledik.
Başak Daşman: AST bu ülkede tiyatro dediğimiz an 
aklımızda beliren en güçlü isimlerden biri. Yıllarca harika 
oyunlar sergiledi. Üstelik siyasi söylemi ve direnme 
cesaretini de temsil ediyor benim için.  



Bu seneden umutluyum ve açıkçası umutlu olmamak için bir sebep 
göremiyorum. Gerçek hayattan yașanmıș hikâyeleri sizlerle paylașmayı 

seviyorum ve bu hikâyelerin hepimize önemli dersler verdiğini 
gözlemliyorum, elbette ders alabilmek de önemli!

Bir Hayat
İki Hikâye

kadın-erkek-ilişki

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr
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Ülkemizde kadın ve erkek ilișkileri denince 
problemlerin ana kaynağı kesinlikle aile 

travmalarıdır ve bunu çözmek için genellikle 
kimse psikolojik yardım almak istemez, 

çaresizce uğrașıp kendi bașına çözmeye çalıșır; 
oysa bu pek de kolay değildir.

eni yılın ilk yazısında, yakın çevremde yaşanmış 
bir hikâyeyi sizlerle paylaşırken; umutlu olmanın 
ve pozitif enerjiye inanmanın insan hayatında 
nasıl mucizeler yaratabildiğini de anlatmak 
istiyorum. Bunu ortaya koyabilmek adına şimdiki 
anlatacağımdan daha iyi bir öykü olamazdı. 

Biliyorsunuz hikâyeler, yaşamın özünü oluşturur; öyle ki 
hikâyesi olmayan insan aslında yaşamamış ve hayata imzasını 
atamamış insandır. Örneğin; ünlüler dünyasında yer alan 
isimlerin röportajları genelde şöyle başlar: “Ben şuradan 
geliyorum”, “Ben yokluk çektim ve buralara kendi emeğimle 
geldim”, “Gençlik yıllarımda başıma şöyle bir olay geldi”. 
Bu tip cümleleri okuyarak aslında onların hikâyesine dahil 
oluruz ve dahil olduğumuz zaman onları anlamaya başlarız. 
Kendi hayatımızla yakınlık gördüğümüz yerde onlarla empati 
kurmaya başlarız. Yeni yıla girerken bunu kendinize sorun: 
Benim hikâyem nedir?

Uzun yıllardır tanıdığım bir ailenin ikiz kızları var. Bugün 
otuzlu yaşlarında olan ikizlere baktığımda hayatın bir 
yansımasını görüyorum, çünkü madalyonun iki farklı yüzü 
gibidirler. Aynı aile içerisinde ve aynı koşullarda büyümüş 
olmalarına rağmen çok farklı hayatlar yaşıyorlar ve bunun 
nedenlerini anlamak için daha yakından bakarak detayları 
görmem gerekti diyebilirim. Büyüteçle baktığınızda en 
ufak detayları dahi görebilirsiniz. Ülkemizde kadın ve erkek 
ilişkileri denince problemlerin ana kaynağı kesinlikle aile 
travmalarıdır ve bunu çözmek için genellikle kimse psikolojik 
yardım almak istemez, çaresizce uğraşıp kendi başına 
çözmeye çalışır; oysa bu pek de kolay değildir. İkiz kızlar aynı 
aile içerisinde büyüdüler ve dolayısıyla anne babadan aynı 
derecede ilgisizlik, sevgisizlik ve merhametsizlik gördüler. 
Onları yakından tanıdığım için anne baba konusunda ne 
kadar şanssız olduklarını biliyorum, belki de bu onların 
hayat sınavıydı fakat biz yine de şanssızlık diyelim. Küçük 
yaşlardan itibaren, özellikle babadan gördükleri ilgisizlik 
onları etkilemeye başladı, çünkü baba sevgisinin özellikle de 
kız çocuklar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onlarla 
birlikte vakit geçirdiğimiz zamanlarda bir tanesinin hep daha 
fazla içine kapalı ve sessiz olduğunu fark ediyordum, oysa diğeri 
hep daha fazla yaşam sevinciyle dolu ve insancıldı. Bu demek 

oluyor ki, ikiz olmalarına rağmen aynı dış koşullara farklı 
tepkiler veriyorlardı. Birisi belki de daha fazla üzülmemek ve 
kendini korumak adına kabukları içine çekiliyor, diğeriyse 
çevresindeki arkadaşlarıyla paylaştıkça ve konuştukça kendini 
daha rahatlamış hissediyordu. Daha önemlisi; kendini ifade 
etmek ve anlaşılmak, insanın hayattaki en temel ihtiyacıdır. 
İşte belki de bunu küçük yaşlarda anlamıştı. Gel zaman git 
zaman kızlar büyüdüler ve lise yıllarında üniversite sınavına 
girdiler. Kötümser olan, en iyi bölümü kazanmış olmasına 
rağmen yine de mutlu değildi; oysa iyimser olan, hedeflediği 
bölümü kazanamamıştı fakat yine de mutlulukla doluydu, 
konuştuğumuz zamanlarda “Başardım!” diyordu harflerin 
üzerine basarak, “Önemli olan bu sınavı kazanmaktı ve ben de 
kazandım, bu mutluluğu yaşamak istiyorum!”. İyimser olan 
arkadaşım, gerek üniversite yıllarında gerekse sonrasında 
atıldığı iş hayatında başına gelen onca zorluğa rağmen olaylara 
iyi tarafından bakmayı ihmal etmedi. Başına gelenleri dış 
düşmanlara veya komplo teorilerine bağlamak yerine birer 
engebe olarak gördü ve yoluna devam etti. Yaşamayı seviyordu, 
sanırım anahtar kelime budur; yaşamayı gerçekten seviyordu 
ve onun gözlerinden bunu okumak mümkündü. Tahmin 
edeceğiniz üzere kötümser olan asla mutluluk yoluna girmek 
istemedi. Başına gelen en güzel gelişmede bile mutlaka bir 
olumsuzluk, bir yanlışlık veya bir tatminsizlik bulmayı 
başarıyordu ve onun kadar eleştirel, şikayet etmeyi seven bir 
insana hiç rastlamadım. Gün batımını izlerken dalgalar biraz 
şiddetlenip üzerine su sıçratmış olsa, denize küsecek kadar 
kötümser olmayı başarıyordu. Evlendi, onu gerçekten seven ve 
aslında onu iyileştirerek ona yaşam sevinci aşılamayı isteyen 
bir adamla evlendi; fakat adamın ortadan kaybolması kimseyi 
şaşırtmadı. Kadının çevresindeki kimse, adamın ona nasıl 
dayandığını bile anlamadı, çünkü sürekli her konuda şikayet 
ettiği için kimse onunla arkadaşlık yapmayı istemiyordu. Tam 
zıttı olan iyimser ikiz kardeşi, başarılı bir iş kadını olarak hem 
sosyal çevresinde hem de ailesinde mutlu hayatını sürdürüyor. 
Daha en başından bir seçim yapmıştı; hayat zor ve herkes için 
zorluklar içeriyor, bunu biliyordu ve yaşadıklarını bir şekilde 
yaşam sevincine dönüştürmeyi öğrenmişti, enerjisini bu şekilde 
kullanıyordu.

Yeni yıla girdik, sizin seçiminiz hangisi? 

Y



ocukluğunuzdan bu yana çok 
başarılı projelerde yer alıyorsunuz. 
Aralarından sizi en çok etkileyeni 
hangisiydi?
İçinde yer aldığım her proje bana çok şey 
kattı tabii ki, ancak TRT1’de yayımlanan 
Alparslan: Büyük Selçuklu’nun bende yeri hep 
çok özel olacak. Bu projeyle benim en önemli 

hayallerimden biri gerçekleşmiş oldu. 

Ç

“Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi ile adını geniș kitlelere duyuran ve șimdilerde 
de, “Alpaslan: Büyük Selçuklu”daki Seferiye Hatun rolüyle izleyenlerin 

beğenisini kazanan Kayra Zabcı, hakkında merak edilenleri 
MAG Okurları için yanıtladı.

Hep Daha İyiye

röportaj

Çok küçük yaşlardan itibaren izleyen karşısında 
olmak nasıl bir duygu? Göz önünde olmak size nasıl 
hissettiriyor?
Küçük yaşlardan beri izleyici karşısında olmak çok güzel bir 
duygu. Çocuk oyuncu olarak evlerine konuk olduğum insanlar, 
benim adım adım büyümeme tanık oldu. Bu arada bundan hiç 
rahatsız olmadım, çünkü göz önünde olmak işimizin bir parçası 
ve bu beni çok heyecanlandırıyor, çok mutlu ediyor. Ayrıca oyuncu 
olarak setlerde büyümenin bana kattığı tecrübe inanılmaz.
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Eğitim hayatınız nasıl ilerliyor? 
Şu ara yoğun olarak sette olduğum için okul biraz geri planda 
kaldı. Eksiğimi sette öğrenerek tamamlamaya çalışıyorum. Çok 
okuyorum, çok izliyorum. Boş zamanlarımda çalışmaya devam 
ediyorum. Genel olarak iyi gidiyor diyebiliriz.

TRT1 ekranlarındaki Alparslan: Büyük 
Selçuklu’da Seferiye Hatun’u canlandırıyorsunuz. 
Dizi ve karakteriniz hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Öncelikle, tarihte çok önemli bir kadın karakter olan Seferiye 
Hatun’u canlandırıyor olmaktan gurur duyuyorum. Yapımcım 
Emre Konuk’a bana inanıp, güvenip bu karakteri emanet ettiği 
için teşekkür ederim. Her oyuncunun canlandırmak isteyeceği 
türden, her yönüyle çok katmanlı bir karakter. Severek ve 
önemseyerek oynuyorum. Bir dönem dizisinde oynamak da 
farklı bir keyif veriyor bana. Oynadığım karakteri bütün 
özellikleriyle çok seviyorum. Bir oyuncu için oynaması çok 
zevkli bir karakter. Zeki, kararlı, cesur, savaşçı ama bir o kadar 
duygusal ve sadık, kısaca çok güçlü bir karakter Seferiye. 

Dizide at bindiğiniz bir sahne vardı. O anları biraz 
anlatır mısınız? Eğitim almış mıydınız?
Daha önce profesyonel olarak at binmemiştim. Dövüş sanatları 
eğitimim vardı ancak, dizi öncesi hem aksiyon hem de binicilik 
eğitimi aldım. Bütün yazım eğitimlerle geçti. Çok çalıştım. 
Hocalarım “Yeter artık,” dediklerinde bile eğitimi bırakmadım. 
Daha fazlasını öğrenmek istedim. Oynadığım karakter çok iyi 
at binen, iyi kılıç kullanan, iyi ok atan biriydi. Benim oyuncu 
Kayra Zabcı olarak “iyi” olmam yetmezdi. Hep “çok iyi, daha 
iyi” olsun diye uğraştım. Karakterimi canlandırırken, karaktere 
tamamen odaklanabilmem için bu zorlukların üstesinden 
gelmem gerekiyordu. Bunun da tek yolu çalışmak, çalışmak, 
daha çok çalışmaktı. Atı ilk şaha kaldırdığım, dörtnala 
koşturduğum günkü heyecanım ve aldığım tepkiler her 
şeye değerdi. Şimdi çekimlerde emeğimin karşılığını almak 
beni mutlu ediyor. At ve kılıç sahnelerinden inanılmaz keyif 
alıyorum.

Bir dönem dizisinde rol almanın zorlukları var 
mı? 
Çok zordu. Ben diziye dahil olduğumda birinci sezonun son 
bölümleri çekilmişti. Kurulu bir dünyanın içine girdim. Sete 
ilk girdiğimde bir an durdum ve “Burası neresi? Bu dünyada 
ne yapacağım ben?” diye düşündüm. Her şey günümüzden o 
kadar farklıydı ki… Atmosfer, dil, kostümler, dekor. Zamanla 
alıştım ve o dünyanın bir parçası olup orada nefes almaya 
başladım. Bir baktım ki ben de o dünyanın diliyle konuşmaya, 
onlar gibi yürümeye, bakmaya başlamışım. Karakterimde de 
bunun iz düşümünü görüyorum, oyunumun da doğallaştığını 
düşünüyorum.

Biraz da özel hayatınıza değinelim. Kayra Zabcı 
set dışında nasıl biri? Neler yapar? Hobilerinizden 
biraz bahseder misiniz?
Repo günlerim daha yoğun geçiyor aslında. Ben setimin 
olmadığı zamanlarda daha çok yoruluyorum galiba. Her şeyi 
bir güne sığdırmaya çalışıyorum. Ailemle vakit geçiriyorum, 
spora gidiyorum. Mutlaka arkadaşlarıma zaman ayırıyorum. 
Beraber ya bir  tiyatro oyunu izlemeye gidiyoruz, ya da sohbet 
ediyor, zaman geçiriyoruz. Şu aralar, evde olduğum zamanlarda 
puzzle yapmayı seviyorum. 

Güzellik rutinleriniz var mı?
Öncelikle cildime çok iyi bakıyorum. Cilt temizliğine çok önem 
veriyorum. Kaliteli ürünler kullanıyorum. Saçlarıma da düzenli 
bakım uyguluyorum. Vazgeçilmezim, gözaltı bantlarım. Her 
sabah mutlaka takıyorum. Hatta oyuncu arkadaşlarım bununla 
çok eğleniyorlar, çünkü sete geldiğimde ilk işim göz altı 
bantlarımı takmaktır. Başta bu halime herkes çok gülüyordu 
ama artık alıştılar. Hatta görmediklerinde “Nerde bantlar?” diye 
soruyorlar.

Modaya bakış açınız nasıl? Modayı takip ediyor 
musunuz?
Modayı, trendleri takip etmeyi seviyorum. Tarz olarak  rahat 
ama şık olmayı tercih ederim. Şapka ve aksesuar kullanmayı da 
çok seviyorum.

Son zamanlarda sizi en çok etkileyen yapımlardan 
bir liste yapacak olsanız bunlar neler olurdu?
Şu aralar fantastik kurgu dizi ve filmlere daldım. Listemin ilk 
üçü Marvel evreni,  Harry Potter ve en son izlediğim Wednesday 
diyebilirim.

Çocukluğunuza dair hatırladığınız en güzel anılar 
neler?
Ailemle geçirdiğim her an benim için çok kıymetli, en 
eğlenceli olanlarsa sanırım ağabeyimle gittiğimiz maçlarda 
yaşadıklarımız.

Hayata bakışınızı değiştiren bir olay, kitap, film, 
kişi var mı?
Sürekli değiştiğimi ve olgunlaştığımı hissettiğim bir dönem 
yaşıyorum. Bu noktada bakış açımı değiştiren en önemli kişi 
kuşkusuz annem. Onun bana kattıkları sayesinde kendimi 
şu an hissettiğim güçte hissediyorum diyebilirim.  Beni her 
adımımda desteklediği ve varlığını bana hissettirdiği için 
teşekkür ederim. İyi ki var. 



oğukan Polat’ı sizden dinlemek 
istesek, neler söylerdiniz? 
Lord Byron’ın şu sözleri beni biraz anlatıyor 
sanırım: “Yolu olmayan ormanlarda mutluluk 
vardır, yalnız yürünen deniz kıyısında sevinç. 
Topluluklar vardır kimsenin zorla girmediği 

derin denizlerde; ve sesinde de müzik. İnsanı daha az 
seviyorum diyemem ama doğayı daha fazla.”

D

Kariyerine henüz on altı yașındayken “Nefes: Vatan Sağ Olsun” filmi ile 
bașlayan Doğukan Polat, șimdilerde Yalı Çapkını’ndaki rolüyle adından sıkça 
söz ettiriyor. Gelecek dönemde kamera arkasına da geçecek olan bașarılı 

oyuncu, yeni projelerinin detaylarını MAG Okurlara aktarıyor...

Kameranın Hem Önünde Hem Arkasında

röportaj

Genç yaşlardan itibaren setlerdesiniz. İlk deneyiminizi 
hatırlıyor musunuz? Neler hissetmiştiniz? 
“Nefes” filmi kariyerimin ilk projesi; kamera karşısına ilk kez 
orada geçtim. Bu da benim için oldukça kıymetli. On altı yaşımda 
başlamış olduğum film, on dokuz yaşıma geldiğimde sinemalara 
girmişti. Haliyle üç yılım dağlarda ve yaylalarda geçti. O günleri 
unutamıyorum. O filmde çok kıymetli dostlar edindim, benim için 
bir okul gibiydi.

DOgukan Polat
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Belli bir formda ve disiplinde üretilen 
eserin, izleyicisi ve dinleyicisiyle ya da fark 
edeniyle bir arada olma halini seviyorum.

Yalnızca oyunculuk değil, sanatın birçok 
alanıyla ilgileniyorsunuz. Sanatın sizdeki 
karşılığı nedir? 
Oyunculuk dışında müzik ve fotoğrafla da ilgileniyorum. 
Belli bir formda ve disiplinde üretilen eserin, izleyicisi ve 
dinleyicisiyle ya da fark edeniyle bir arada olma halini 
seviyorum.

Şu anda oyunculuk yapmasaydınız, nerede 
olurdunuz?
Sanatta üretim yapıyor olmasaydım, erkek moda sektöründe 
olabilirdim.

Bir projeyi kabul etmeden önce 
hangi kriterleri, neleri göz önünde 
bulunduruyorsunuz?
Yalı Çapkını ilk geldiğinde öncelikle kendi canlandırdığım 
Fuat karakterinin karakter özelliklerini okudum ve çok 
sevdim. Hırslarını, çevresini, ailesi ile olan ilişkisini; genel 
hikâyedeki, senaryodaki ve kendi ile ilgili çatışmalarını 
çok sevdim. Sonrasında, tüm dizideki karakterlerin aynı 
incelikle yazıldığını görünce projeyi daha bir sevdim, çünkü 
izleyecek çok fazla hikâye vardı.

Kamera arkasında bulunduğunuz projeler 
olduğunu da biliyoruz. Peki kamera arkası mı, 
kamera önü mü? 
Her ikisini de aslında. Hem önünde hem arkasında üretim 
yapmayı çok seviyorum.

İlerleyen zamanlarda kameranın arkasına 
geçeceğiniz yeni projeleriniz olacak mı? 
Evet. Daha önce video, müzik ve fotoğraf alanında 
üretimlerim olmuştu. Önümüzdeki yıl için kısa metraj 
bir film projem var. Bunun için kamera arkasına geçmeyi 
planlıyorum.

Her bölümüyle gündem olan Yalı Çapkını’nda 
set günleri nasıl geçiyor? 
Set çok keyifli geçiyor. Her yeni bölüm senaryosunu merakla 
bekliyoruz. Ekibimizin her biri işinde oldukça yetkin. 
Oyuncu arkadaşlarımın hepsi çok başarılı ve güzel insanlar.

Diziyle ilgili nasıl yorumlar alıyorsunuz?
İzleyicimizle aramızda çok kısa sürede harika bir bağ oluştu, 
bunun verdiği his ve birliktelik çok keyifli. Bizleri izledikleri 
ve hanelerine kabul ettikleri için çok teşekkür ederim. Yalı 
Çapkını, kariyerimdeki başarılı işler arasında yerini aldı; 
yaşam biçimim aynı şekilde devam ediyor. Sokakta “İyi 
gidiyorsun, bu işte de izliyoruz seni.” gibi tepkiler alıyorum, 
bunlar çok güzel.

Kendinizi ekranda izlemeyi seviyor musunuz?
Seviyorum.

Başrollerden biri olarak yer aldığınız 49 filmi 
hakkındaki düşünceleriniz neler? Böyle bir 
projede çalışmak size neler hissettirdi?
49 benim için çok kıymetli bir iş oldu, aksiyon ve gerilim 
dolu bir film. Çok uzun bir ön hazırlık ve eğitim sürecinden 
geçtik. Kişisel anlamda da aksiyon sevdiğim için ekstra keyif 
aldım diyebilirim.

Hayata dair aldığınız en cesur karar neydi?
Cesur olmak deyince ilk olarak büyük eylemler akla geliyor sanırım 
ama düşündükçe aslında dürüst olmak, doğru durmaya çalışmak, 
korkunun tetiklediği bir eylemi yapmamayı tercih etmek çok 
cesurca geliyor. Bu bağlamda hep cesur olma niyetindeyim.

Duygularınızı nasıl ifade edersiniz? Yazarak, çizerek, 
konuşarak, resmederek...
Genelde konuşarak.

Aşk, hayatınızın neresinde?  
“Aşk”ı diliyorum.

Sizce mutlu olmanın anahtarı nedir?
Hormonal dengenizin yerinde olması ve kişinin, potansiyelinin 
farkına varıp onu meydana çıkarması.

Sevenlerinize yeni sürprizleriniz var mı? Gelecek 
proje ve planlarınızdan biraz bahseder misiniz?
Bu yıl, sanatçı dostum Kerkayas ile müziğini yaptığımız yeni 
bir parça çıkaracağız ve bu parçayı da yönetmenliğini Melike 
Kasaplar’ın yaptığı çok özel bir kliple sunacağız.
Bu ay da, daha önce belirttiğim gibi, yapımcılığını CNP Film’in 
üstlendiği, bir istihbarat ajanını canlandırdığım 49 adlı sinema 
filmim vizyona giriyor.  
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iz, TRT1’de yayımlanan Gönül Dağı 
dizisiyle adınızdan söz ettiriyorsunuz 
ama aslında bu bilinirliğin geçmişi 
de var. Best Model of Türkiye 
maceranızdan biraz bahseder misiniz? 
Modellik kariyerine nasıl başlamıştınız? 
Hayatınızı biraz anlatır mısınız?

Yirmi yaşındayım. İzmir’de doğup İstanbul’da büyüdüm. Notre 
Dame de Sion Fransız Lisesi mezunuyum, şu anda Bahçeşehir 
Üniversitesinde okuyorum. Lisedeyken yarışmaya katıldım ve 
derece aldıktan sonra modellik yapmaya başladım. Bu süreçte 
birçok tasarımcıyla çalıştım ve moda haftalarında yer aldım; 
aynı zamanda diksiyon, sunuculuk ve oyunculuk eğitimi 
almaya da başlamıştım. Ailemin de desteğiyle birlikte,  zamanla 
oyunculuğun beni daha mutlu, motive ettiğini gördüm ve 
kariyerimi bu yönde ilerletmek istediğime karar verdim.

S
İlk olarak, Gönül Dağı dizisiyle ekranlarda izleyen karșısına çıkan Buse 

Orcan, șimdilerde Kasaba Doktoru’ndaki Dr. Nazlı karakterine can veriyor. 
Güzellik yarıșmalarında da dereceleri bulunan oyuncu, sanata olan ilgisini ve 

oyunculuk kariyerine dair merak edilenleri MAG Okurları için açıklıyor...

Kendini Sahnede İfade Etmek

Buse Orcan 

röportaj

Sanatın pek çok dalıyla ilgileniyorsunuz. Bunlara 
biraz değinir misiniz?
Çok küçük yaştan beri dans ve müzik, hayatımın bir parçası. On 
iki sene boyunca bale yaptım. Buna paralel olarak piyano ve gitar 
çalıyor, şarkı söylemekten çok zevk alıyordum. Daha sonrasında 
ise şan eğitimi alarak  sesimi geliştirmek, doğru kullanmayı 
öğrenmek istedim.

Peki, sanata yönelmenizdeki motivasyonunuz neydi? 
Enerjik, üretmeyi seven biriyim; bu, küçükken de böyleydi. 
İnsanın kendi arayışının o zamanlardan başladığına inanıyorum. 
Ben de baleye başladıktan sonra dansın ve müziğin ruhuma, 
bedenime iyi geldiğini fark ettim; motive oluyordum. Duygu ve 
düşüncelerimi sanatla ifade etmekten hoşlanıyorum. Bana alan 
yaratıyormuş gibi hissettiriyor. Aynı zamanda kalıcı bir disiplin, 
çalışma özverisi ve yaratıcılık da kattığını düşünüyorum.



İlk oyunculuk deneyiminizi Gönül Dağı dizisiyle 
yaşadınız. Bu yapımda yer almaya nasıl karar 
vermiştiniz? Asya nasıl bir karakter?
Deneme çekiminin hemen ertesi günü sete çıkmıştım. Benim 
için çok önemli ve heyecanlı bir dönemdi. Çalışmalarımın 
karşılığını alabilmeyi ve bu işi her ayrıntısıyla öğrenmeyi 
çok istiyordum. Gerçekten sette tecrübe etmenin ne demek 
olduğunu anlamaya başladım ve bunun için çok mutluyum. 
Asya çok iyi kalpli, merhametli, dürüst, doğal, aynı zamanda 
hayat koşulları sebebiyle çekingen ama bir o kadar da 
kabuğundan çıkmayı arzulayan, buna gücü olan bir karakterdi. 
Oynadığım süre boyunca karakterin kendi iç çatışma ve 
kalıplarını kırışını görmek çok güzeldi.

Kasaba Doktoru’na muhteşem bir giriş yaptınız. 
Bir kalp cerrahını canlandırmak size neler 
hissettiriyor? Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?
Öncelikle her Çarşamba TRT1’de ekrana gelen Kasaba 
Doktoru’nda oynadığım, böyle güzel bir ekibin içinde yer 
aldığım için gerçekten çok mutluyum. Dr. Nazlı’yı seviyorum. 
İşinde çok iyi, prensipli bir kalp cerrahını oynamak öz 
güvenli hissettiriyor. Nazlı’nın hırslarıyla duyguları arasında 
kalışına, çatışmalarına şahit oluyoruz ama düşündüğümüzde 
olaylara kötü duygularla yaklaşmıyor, sadece hayatını inşa 
ederken işinde çok iyi olma isteği onu yalnızlaşmaya itebiliyor. 
Role hazırlanırken sahnenin gerektirdiği tıbbi detayların 
doğru olması için sağlık danışmanımızla çalışıyoruz. İşinde 
profesyonel bir doktoru oynamak için bunlar gerçekten önemli 
detaylar. Ayrıca bu işte yer almanın benim için bir anlamı 
daha var;  annem doktor olduğu için hastanede çok zamanım 
geçti ve oyunculukla tanışana kadar da çocuk doktoru olmak 
istiyordum. Yani hastane, tıp ortamına hiç uzak sayılmam 
ve adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı olduğunu 
düşünüyorum, kendimi şanslı hissediyorum.

Küçüklüğünüzde, şu anda bulunduğunuz noktaya 
gelebileceğinizi hayal eder miydiniz?
Kendimi sahnede ifade etmeyi gerçekten seviyordum ama 
açıkçası oyunculuğun hayatımın merkezinde olacağını tahmin 
edemezdim. Bunu ben de zamanla süreç içinde anladım. Gün 
geçtikçe motive oldum ve oyunculuk adına çalışmanın, emek 
vermenin, bir karakteri oluşturma, oynama duygusunun beni 
ne kadar beslediğini, mutlu ettiğini fark ettim. Kesinlikle ancak  
çok sevilerek yapılabilecek bir iş. Yolumun uzun olduğunu ve 
her gün yeni bir şey öğreneceğimi düşünüyor, gelişimin hayat 
boyu olduğuna inanıyorum.

Dans eden ve şan dersleri almış biri olarak, bir 
müzikalde yer almak nasıl olurdu? 
Harika olurdu. Şan dersi alırken de müzikal parçalarına 
çalıştığımız zamanlar olmuştu. Oyunculuk, müzik ve dansın 
birleşiyor olma düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor. Bir 
müzikalde yer almak uzun zamandır hedeflerim arasında. Bir 
gün doğru zamanda, doğru adımlarla yapabileceğime inancım 
ve isteğim tam.

Geçmişte sahnelenen oyunlara, yayımlanan 
yapımlara baktığınızda hangi karakteri 
canlandırmak ya da hangi projede yer almak 
isterdiniz? 
Black Swan filmi (ve Natalie Portman’ın oynadığı karakter) 
benim en etkilendiğim filmlerin başında gelir. Role hazırlık 

sürecini araştırdığımda aylarca tüm duyguları doğru yansıtmak 
için hayatını bir dansçı gibi sürdürüp o duyguları gerçekten 
yaşadığını, çalışmalarını, antrenmanlarını öğrendiğimde işe çok 
başka bir hisle bakmaya başladım. Böyle bir rolde yer almayı çok 
isterim.

Buse Orcan güzelliği için neler yapıyor?
Temelde rahatlığı da önemseyerek görünüşüme dikkat eden, 
özenen ve bundan keyif alan biriyim. Günlük hayatta kendi 
enerjimi doğru yansıtacak şekilde, abartıya kaçmadan, bakımlı 
ve zarif olmayı tercih ederim. Cilt ve makyaj konusunda da fazla 
ürün kullanmamaya çalışıyorum; daha çok beslenme odaklı 
denge sağlamaya çalışarak doğalında kalmak istiyorum. 

Özel hayatınızda yapmaktan keyif aldığınız 
aktiviteler neler? Stresinizi nasıl atıyorsunuz?
Sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma vakit ayırmayı 
önemsiyorum. Hem planlı hem plansız, spontane, akışta, 
sevdiklerimle geçen günler beni mutlu ediyor. Deniz kıyısında, 
doğada olmayı seviyorum. Aynı zamanda işimle ilgili de gözlem 
yapmayı, yeni filmler izlemeyi, araştırmayı, psikoloji ve kişisel 
gelişim üzerine okumayı seviyorum.

Sporun hayatınızdaki yeri nedir?
Spor uzun süredir hayatımın içinde. Çeşitli türleri denemeye 
çalışıyorum. Aktif bir voleybol geçmişim oldu, kick boks 
veya fonksiyonel antrenmanlar da bana çok keyif vermişti 
ama pilates, vücuduma ve ruhuma en iyi gelen oldu. Zaman 
buldukça reformer pilates yapıyorum, aksi durumda evimde de 
olsa vücudumun ihtiyacına göre kendim egzersiz yapıyorum. 
Vücudu aktif tutmanın oyunculukta bedenin tamamıyla 
sahnede, anda olmak anlamında önemini de bildiğim için buna 
dikkat ediyorum. 



Sanatçı Emin Mete Erdoğan’ın eserleri, ilk gördüğüm anda çok dikkatimi 
çekmiști. Uzun bir süredir takip ediyorum. Özellikle Contemporary’lerdeki 
eserlerini, önünde durup izlediğimde, beni o andan ve o mekândan alıp 

milyonlarca yıl hem geriye hem ileriye yolculuğa çıkarmıștır. Eserlerinin içinde 
kadim bilgiler, toplumlar, doğa, mitler, öğretiler, ritüeller, zaman, yaradılıș, 

ilim, bilim, atom altı parcacıklar, güncel bilimsel deneyler... insana ait her șey 
vardı. Eserlerini izlerken sizi en eski zamanlara gönderiyor ama günümüzden 

öteye de uzanıyor; çoklu hislere neden oluyor ve hem düșündürüyor 
hem kavramak için zihnini çalıștırıyordu insanın. Hal böyle olunca onunla 

bulușmam benim için șart oldu. Atölyelerinden birine 3D yazıcı krallığı 
diyebilirim zira sıra sıra makineler durmaksızın çalıșıyorlar. Çok așamalı ve 

uzun süreçlerden geçen eserlerin yaratıcısı, uluslararası sanatçımızın 
hayatını sizler için konuștuk.  

Zaman Altı ve Mekân Üstü Melez Eserleriyle 
Emin Mete Erdoğan

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com

EMİN METE ERDOĞAN, SİNEM YILDIRIM

Bu desenlerde makinelerin mekânla olan ilişkisini, makine 
parçalarının birbirleriyle olan ilişkisini görünür hale getiren bir 
ağ özgün imgesi ortaya çıkardım. Sonrasında bu makineler dış 
alanlara çıktı ve ışık, gölgeyi dolayısıyla kütleyi görebileceğimiz 
bir tarafa doğru evrildi. Bu serinin, sanat çevresi tarafından 
kabul görmesi ile şu anki yoluma girmiş oldum.

Eserlerinizin ana tema ve fikirleri nelerdir?
Eserlerimde, teknik resimle klasik resim tekniğini bir 
araya getiren melez bir tarz oluşturuyorum. Kimi zaman 
mitolojik hikâyelerden kimi zaman da bilimsel düşünceden 
esinleniyorum. Bu iki zıt gibi görünen kutbu eserlerimde 
birleştirip kendi güncel yorumumla izleyiciye aktarıyorum. 
Eserlerimde sıklıkla karşımıza çıkan kalabalık, epik sahneler; 
distopik ve ütopik düşüncelere göz kırpıyor. Kullandığım 
imgeleri direkt olarak sunmak yerine, işlediğim konuya dair 
temsillerle ilerliyorum. Kompozisyonlarımda kullandığım 
imge seçimlerinde bir zamana veya mekâna odaklanmıyorum. 
Geçmişi ve bugünü, doğuyu ve batıyı aynı kadrajda 
kullanıyorum. Kendi deyimimle, işlerimi “zaman altı” ve 
“mekân üstü” olarak tanımlıyorum.

Birbirinden farklı, hepsi birbirinden güzel 
eserleriniz var...
Üretimimi dört ana mecraya ayırabiliriz: Resim, heykel, 
video ve rölyef. Aslında kompozisyonlarım resimlerimdeki 
sahnelerden ortaya çıkıyor. Sanırım öncelenen resimlerim 
oluyor, en azından ben böyle hissediyorum. Mesela bir hayvan 
sürüsü yapacaksam; resmini yaptığımda başka bir duygu 
verirken, heykelini yaptığımda izleyicide başka bir duygulanım 
oluşturuyor. Bence yüzey işlerimde özgün imgemden ve 
renk seçimlerimden dolayı daha mistifiye edilmiş bir sahne 
oluşturuyorum. 

esim yapmaya nasıl başladınız? 
Nereden mezun oldunuz? 
Küçükken Beykoz’daki evimizin duvarlarında 
asılı olan, annemin yaptığı resimleri ve etraftaki 
fırçaları hatırlıyorum. Bir ağabeyim karikatüristti, 
diğeri müzik aletleri yapıyordu. Dinledikleri 

müzik gruplarının albüm kapaklarını, tişörtlerinin ve kot 
pantolonlarının üzerlerine çizerlerdi. Bilmiyorum, sanki bir 
şeyler çizmek aile geleneği gibiydi. Kimse buna bir yetenek 
gibi davranmıyordu. Zaten böyle olması gerekiyormuş gibiydi. 
Nasıl başladığımı hatırlamayacak kadar küçükken başladım. 
2010’da da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü’nü bitirdim.

Sanatla meşgul olmadan önceki dönemlerde 
neler yaptınız?
Elektronik teknikerliği, sahne ışıklandırma ve ses sistemleri 
kurma, on farklı sanatçının asistanlığı, rölyef, tavan süslemesi, 
mozaik, beton heykel dökümü, duvar resmi... Sinema emekçisi 
bir geçmişim var. Yerli ve yabancı birçok filmin sanat 
departmanında prop painter ve sahne ressamlığı yaptım. 
Şimdi aklıma gelmeyen birçok işte çalıştım. Bütün bu iş 
tecrübeleri beni daha disiplinli biri yaptı diyebilirim.

Şu anki yolunuza nasıl girdiniz?
Erken yaşta, beş yıl aralıklarla, çekirdek ailemden üç kişiyi 
kaybettim. Hayatın, istemediğiniz işlerle ve insanlarla 
uğraşmak için çok kısa olduğunu fark ettim. Kendimce 
büyük bir risk aldım. Bir buçuk ila iki yıl yetecek kadar para 
biriktirmiştim. Bu iki yıllık süre içinde, ilk serim olan “Cern 
Planları”nı ürettim. Bu seri ilk olarak, klasik resimle teknik 
resmi birleştirme fikri üzerinden çıktı. Çağdaş desenler 
diyebileceğim kapalı mekânlardan oluşan işler yaptım. 
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Bu desenlerde makinelerin mekânla olan ilişkisini, makine 
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Heykellerimde biraz daha net bir tavır var. Proporsiyonlarla 
oynamıyorum, renk seçimim genelde beyaz oluyor. Olmakta 
olanı net bir şekilde gösterme isteği ağır basıyor. Rölyeflerimde 
ve videolarımda ise ikisinin arasında bir duygu yakaladığımı 
düşünüyorum.

Eserlerinizin isimleri neler ve neden?
On beş farklı seriden oluşan iki yüz tane işim var. Burada 
bunların hepsini açıklamak çok uzun sürecektir. Ben 
içlerinden bir seriyi örnek verebilirim. Dördüncü kişisel 
sergim olan “Bitkiler, Hayvanlar ve Binalar”ın ortaya çıkış 
sürecini ve ilham kaynaklarımı anlatabilirim. Doğa ve insan 
ilişkisi üzerine bir sergi yapmak istiyordum. Çalışmalarımı 
daha önceden takip edenler, imgeleri bir metafor olarak 
kullandığımı bilirler. Bu serideki binaları insanın temsili 
olarak kullandım. Bitkilere ve hayvanlara da doğanın temsili 
olarak yer verdim. İnsanı direkt olarak göstermeden, onun 
temsili üzerinden binaları gösterme fikri hoşuma gitti. 
Diğer canlılar gibi insanın da doğanın bir parçası olduğu 
açık bir gerçek. Diğer taraftan da insan kendini doğanın 
üstünde görme eğilimi taşıyan bir canlı. Sanki her şeyin tam 
ortasındaymış gibi yaşıyor ve bütün doğanın onun için var 
olduğunu düşünüyor. Burada insan yapımı binaların içine 
bitki ve hayvanları koyarak, ev kavramı ile doğa - insan 
ilişkisi üzerine bir düşünme alanı oluşturmaya çalıştım. 
İnsan dört duvar arasında dış ve iç kavramlarını kendince 
yeniden betimliyor ve gerçekte olmayan bu sınırlar bizi 
bir yanılgıya götürüyor. Evin içini dışarıdan bağımsız gibi 
düşünüyoruz. Aynı algı şehirler düzleminde de benzer 
şekilde işliyor. Doğayı sadece, araca binip ormanlık bir 
alana gittiğimizde ya da bir deniz kıyısına indiğimizde 
karşımıza çıkıyormuş gibi algılıyoruz. “Doğa, içinden çıkıp 

girilebilen bir şey midir? Yoksa tüm mekânın kendisi midir?” 
gibi soruları izleyiciye sorgulatacak bir sergi oluşturmak 
istedim. Kullandığım imgelerle ilgili uzun süre araştırmalar 
yaptım. Bunlar serginin isminden de anlaşılacağı gibi bitkiler, 
hayvanlar ve binalar olarak üç gruba ayrılıyorlar. Bitkiler için, 
doğa tarihi müzelerindeki karbonifer döneme ait bitki fosilleri 
üzerine yoğunlaştım. Seçtiğim bitkiler, çoğu eserlerde gözüken 
hayvanlardan çok daha eski tarihlerde var olmuşlar. Farklı 
tarihlere ait bu iki canlı türünü bir araya getirdiğimde zamansız 
bir anlatı alanı açacağını düşündüm. Hayvanlar arasından 
da gelmiş geçmiş birçok farklı tür üzerinden seçimler yaptım. 
Burada yakalamak istediğim şey, tıpkı bitkilerde olduğu gibi 
zamansız ve mekânsız bir anlatıydı aslında. Hiç şüphesiz izleyici, 
bitkiler yerine hayvan figürleriyle daha kolay empati kurdu. 
Zürafa ve pengueni, bulundukları iklimleri ve yaşam koşullarını 
gözetmeksizin aynı kareye sokarak mekânsızlık hissini 
kuvvetlendirmek istedim. Bir dinozor türünü ve günümüzde 
var olan bir hayvanı yan yana getirdiğimde zamansızlık hissi 
güçlendi. Binalar için de brütalist mimariden etkilendiğimi 
söyleyebilirim. Daha önce belirttiğim gibi, binaları insan aklının 
temsili olarak kullandım. Brütalist mimarinin yoğun geometri 
kullanımı ve yapısındaki keskinliğinin, doğanın organik 
formlarıyla bir kontrast yaratacağını ve bunun da kendi içinde 
bir uyum sunacağını düşündüm.

Nelerden ilham alıyorsunuz?
İlham alacağım konular çok farklı alanlarda olabiliyor. İlk 
sergimi hadron altı parçacıkları çarpıştırıcıları üzerine 
yapmıştım. Cern’de evrenin kumaşını, Higgs bozonunu 
tanımlamaya çalışıyorlardı ve bu bana ilham verdi. “Ritüel” 
sergisinde de kutsal kavramının, toplumu oluşturmadaki 
ve onu yönlendirici etkisi üzerine okumalar yaptım. Ritüel 



sergisindeki çalışmalarımda kutsal olanın zaman içindeki 
değişim ve dönüşümlerine odaklanıyorum. Mitoloji tarihinde 
eskinin dişil tanrılarının, hâkim ideoloji tarafından eril bir 
forma dönüştürüldüklerini sıklıkla görüyoruz. Ayrıca ana 
tanrıça figürünün rütbesinin düşürülüp melek, peri, harpi 
ve siren formlarına dönüştürülmesi de sıkça rastlanılan bir 
durum. Sergide bulunan “Güneş Ana” adlı çalışmamda Güneş’in 
temsili olan ayçiçeğini bir harpinin (yarı insan, yarı hayvan 
olan mitolojik bir figür) elinde tuttuğunu görüyoruz. Güneş 
Şamanizm, paganizm ve teizm için (Ra, İsa...) tarih boyunca çok 
önemli olmuştur. Güneş’i elinde tutan hâkimiyetin de sahibidir. 
Harpi formundaki dişil bir mitolojik karaktere, gücün ve 
iktidarın sembolü olan Güneş’i tutturarak, ondan alınmış olan 
itibarını ona tekrar iade etmek istedim. Yani uzun lafın kısası 
kimi zaman mitolojik hikâyelerden kimi zaman da bilimsel 
düşüncelerden esinleniyorum.

Yurt içinde ve dışında hangi sergilere katıldınız? 
2013 yılında Sanatorium’da “Cern Planları” adlı ilk kişisel 
sergimi açtım. 2015 yılında Galeri x-ist’te ikinci kişisel sergim 
olan “Entroforming”i; 2018 yılında, üçüncü kişisel sergim 
“The Flood”u; 2020 yılında, dördüncü kişisel sergim “Bitkiler, 
Hayvanlar ve Binalar”ı açtım. 2021 yılında, beşinci kişisel sergim 
“Milattan Sonra 4 Milyar”, Anna Laudel Gallery’de gerçekleşti. 
Miami Pulse 2013; Art Stage Singapore 2016; Art Dubai 2016, 
2018, 2021; Contemporary İstanbul 2012 ve 2021 arası; Step 
İstanbul 2019; ArtInternational 2014 (İstanbul) fuarlarına 
katıldım.

Sanat son yıllarda teknolojiye doğru çok evrildi. 
Sizce nereye doğru gidiyor?
Aslında bu bir yanılsama. İnsanlık genel olarak bu yöne 
doğru ilerliyor. Bir bütün olarak insan evladının teknoloji 
kullanımı artıyor. Dolayısıyla sanat, insanın bir çıktısı olduğu 
için onu takip etmek zorunda ve bu gayet normal bir durum. 
Yani nasıl bir cerrah, hasta ameliyat ederken çağının en ileri 
teknolojisini kullanıyorsa aynı devirde yaşayan bir sanatçı 
da kendi alanındaki gelişmeleri üretiminde kullanacaktır. 
Başka bir yerden de örnek verebilirim. Her sanatçı kendi 
çağının çocuğudur. Nasıl Michelangelo, Sistina Şapeli’ni 
yapıyorken çağının son teknolojisini kullanıyorsa; ben de 2022 
Türkiye’sinde yaşayan bir sanatçı olarak çağımın teknolojilerini, 
ulaşabildiğim ve anlayabildiğim ölçüde üretimlerimde 
kullanıyorum. Yani bu son dönemlerde gerçekleşen bir şey 
değil. Sanat ve teknoloji arasındaki ilişki çağlar boyuna böyle 
işlemiştir.

Dinler tarihi ve mitoloji ile yakından ilgilisiniz.
“Mitolojiler” özellikle eski toplumlarda insanların kendi 
aralarındaki ve doğayla kurdukları ilişkilerin en belirleyici 
unsurları olmuştur. İnsanın ne olduğunu, anlamı nerede 
aradığını göstermesi açısından da mitolojileri önemli 
buluyorum. Çalışmalarımda hayvan bilimsel ve bitki bilimsel 
mitolojik öğeleri bir çıkış noktası olarak kullanıyorum. Gerçek 
dünyada zaman içerisinde bu anlatıların, yerlerini yeni anlatım 
tarzlarına bıraktığını düşünüyorum. Simyanın zaman içerisinde 
yerini kimyaya bırakması gibi. Tüm bu okumaların sonunda 
bir sanat eserinin kendi mitolojisini oluşturması konusu üzerine 
çokça düşündüm. Sanırım işlerime bu gözle bakan bir izleyici 
de işin kendi mitolojisini hissedecektir. Kelimelere dökemese 
bile his ve duygulanım olarak izleyiciyi uyaracak ve bir şekilde 
zihninde bu düşüncenin vuku bulacağına inanıyorum.

Rölyeflerinin geçtiği aşamalardan bahsedelim 
lütfen. Bunların içinde sizin için en zoru hangisi 
teknik olarak?
Rölyeflerin her birinin üretimi beş ya da altı ay sürüyor. İşler 
çok farklı aşamalardan geçiyorlar. Süreçte en beş ila yirmi 
kişinin eli değiyor. Modelin fikir aşaması ve onu çizmek, 
ardından üç boyutlu olarak oluşturmak, kalıp, döküm; bu 
aşamaların her birinin arasında bitmeyen rötuşlar ve son olarak 
boya aşamasına geldiğimizde altı aylık bir süre geçmiş oluyor. 
Bence en zor kısım modeli oluşturmak. Zaten en uzun süren 
ve en çok değişikliğin yapıldığı aşama, model aşaması oluyor. 
Sadece modeli oluşturmak dört ay sürebiliyor.

Sizce insan nedir, nereden gelmiştir, nereye 
gidilecektir?
Armut nedir, nereden gelir, nereye gider? İnsan armudun 
nereden gelip nereye gittiğini bilir; ama konu kendisi 
olunca işler farklılaşıyor. İnsan olmamızın bir sonucu olarak 
kendimizi aslında olmadığımız bir yerde konumlandırıyoruz. 
Dünyanın ve evrenin merkezinde olduğumuz hissi bize iyi 
geliyor. Bence armuttan veya filden, düşündüğümüz kadar 
bir farkımız yok. Nereye gideceğimizi de çok iyi biliyoruz. 
Tüm sorun, gideceğimiz yeri bilmemize rağmen onu kabul 
edemeyişimizden kaynaklanıyor.

İleriye dönük yeni projeleriniz neler, nerelerde 
ne gibi işleriniz olacak?
Dubai’de bir karma sergi olacak. Tayvan’da bir solo fuar var 
2023’te. 2023 yazı Bodrum’da solo bir sergi ile yeni rölyefleri 
göstereceğim. Bunların dışında da yurt içi Contemporary 
İstanbul 2023, Bloom 2023, Artweeks Akaretler 2023 gibi 
fuarlara katılacağım.

En büyük hayaliniz nedir?
Bunu söyleyince insanlar şaka yaptığımı düşünüyorlar ama 
ciddiyim. Kafa ve vücut sağlığımı uzun yıllar korumanın 
başıma gelebilecek en güzel şey olacağını düşünüyorum. 



Şehirde Işıltılı 
Etkinlik
Dünya lezzetleri ve geleneksel 
tatlarıyla Noel ruhunu yaşatan 
“Christmas Market” etkinliği, 
görkemli bir açılışla başladı.

İstanbul’da gerçekleşen açılışa iş, sanat ve cemiyet hayatından 
çok sayıda ünlü isim katıldı. Canlı müzik ve etkinlikler 
eşliğinde oldukça keyifli bir gece geçiren konuklar, dönme 
dolap ve atlı karınca ile çocuklar gibi eğlendi. Ünlü markaların 
stantlarının ve “kendin yap” atölyelerinin yer aldığı etkinlikte 
Türkiye’nin başarılı sanatçıları sahne aldı. 

davet

MELİS AĞAZAT HAZAL SUBAȘI

BATYA KEBUDİ BEDİRHAN SORAL

GÜLSE BİRSEL
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davet

BURCU BİRİCİK-EMRE YETKİN AYBÜKE ALBERE RÜYA BÜYÜKTETİK

Etkinliğin 
prömiyer 
gecesine 
birbirinden ünlü 
isimler katılım 
gösterdi.

ENİS ARIKAN BENGİ APAK HANDE TOKMAK BERK CANKAT
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