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editör

Venüs 
Zamanı

eğerli MAG Okurları,

Şubat ayı denince ilk akla gelen sanırım ‘‘Sevgililer Günü’’ oluyor... Her yer kırmızıya bürünüyor, etrafı sanki bir aşk 
kokusu, bir heyecan sarıyor... Biz de bu sayıya özel olarak, çok hoş çiftlerin ilham dolu, romantik röportajlarına yer 
verdik... Hadi bakalım, güzel enerjileri sizi de sarsın...

Aşk, sevgi; astrolojide Venüs’ün simgelerinden... Sanat, güzellik, keyif de öyle... Tam da bu ay MAG’da olduğu gibi... 
Sanat dolu bir ay geçirdik. Resim ve heykel sergileri, sinema ödülleri ve birçok etkinliğin renkli karelerini sayfalarımıza taşıdık. MAG 
PR Solutions olarak düzenlediğimiz şık bir davetle The Alp Inn Suit’in açılışını gerçekleştirdik. Caz müzik konseri eşliğinde; Ankara 
sanat, iş ve bürokrasi dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı unutulmaz bir akşam geçirdik. Yine organizasyonunu üstlendiğimiz; 
sanatçı Ece Taşbaşı’nın “Xahir” isimli kişisel heykel sergisinin açılışında sanatseverleri Mustafa Ayaz Müzesinde bir araya getirdik. 

Yazarlarımızdan Sinem Yıldırım, köşesinde Kiss FM’in de bağlı olduğu Medya Holdingin kurucusu Cüneyt Ortan’ı ağırladı. Yayıncı, 
müzik ve film yapımcısı, uluslararası sanatçıların organizatörü, e-ticaret girişimcisi olan Ortan, pek çok alanda öncülük ederek, 
arkasından gelen nesillere değerli tavsiyeler verdi.

Peki, La Casa de Papel’in jeneriğini hatırlıyor musunuz? “If I stay with you, if I’m chosing wrong, I don’t care at all... My life is going on...” 
şarkısı ile hafızalarımıza kazınan Cecilia Krull ile müziğe dair sohbet ettik... Kendisini en son “Seversin” dizisinde izlediğimiz Ergül 
Miray Şahin, oyunculuk geçmişini, eğitimlerini ve hakkında merak edilenleri anlattı... Sosyal medyada, burçların klişe yorumlarından 
uzak ve mizah dolu içerikler üreterek yüzleri güldüren Murat Genç, nam-ı diğer Mor Komedyen, esin kaynaklarını ve tiyatro 
geçmişini bizlerle paylaştı... Yine sosyal medyada büyük kitlelere ulaşan, yurt dışında dahi merakla takip edilen Chef Bro’s kurucuları 
Faruk ve Mehmet Gezen ile başarılarını konuştuk. 

Gelelim kapağımıza...
Başarılı, herkes tarafından çok sevilen iş insanı, yönetici ve Sivasspor eski asbaşkanı Serkan Aydın ile hayatına ve özellikle de son 
zamanlarda büyük önem verdiği eğitime yönelik girişimlerini konuştuğumuz çok güzel bir kapak söyleşisi ve çekim gerçekleştirdik. 
Monte Bia Okulları ile, kendilerini mutlu edecek alanı seçen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Serkan Bey, hayatındaki dönüm 
noktalarını, başarılarını, projelerini ve felsefesini anlattı.

Sözlerin birer frekansı olduğunu ve ağzımızdan çıkan sözlerin, benzerlerini bularak güçlendiğini, bir yaratım enerjisi oluşturduğunu 
biliyor muydunuz? Zen felsefesi, Uzak Doğu tıbbı, doğanın ve bedenin ritmi konularında eğitimler veren yazar ve danışman Ünal 
Güner, hayatı okumanın yollarını açıkladı.

Herkese sevgi dolu, mutlu bir ay dilerim. Keyifli okumalar... 
              

             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

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

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

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

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
28.01.2023

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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Çiçek Bahçesi
Bu sezon podyumun gözdeleri 

olan pastel renkler, çiçek 
desenleri, payetler ve fırfırlı 
tüllerin uyumu kombinlere 

tazelik katıyor...
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Seda Çavușoğlu
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Küpe $5.300

MAGDA BUTRYM
Elbise $2.085

OSCAR DE LA RENTA
Çanta $3.990
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0ZIMMERMANN
Bluz $750

DEL CORE
Elbise $2.425

DES PHEMMES
Bluz $485

MACH&MACH
Ayakkabı $1.080

CHRISTIAN LOUBOUTIN
Terlik $795
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Şeffaf
İnce, tül kumașlı, transparan 

parçaların zarafeti her 
zamankinden daha feminen bir 

hava katıyor...

A.W.A.K.E MODE
Elbise $1.525
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PACO RABANNE
Etek $1.850

PACO RABANNE
Hırka $1.850

GUCCI
Gözlük $520

ARIELLE BARON
Çizme $1.495

ROTATE
Büstiyer $350

ROTATE
Etek $350

GIANVITO ROSSI
Terlik $745
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Gülin Turgut

Şükran Yakıcı

Ankara cemiyet hayatının sevilen ismi Gülin Turgut 
kozmetik ve takı alışverişi için Kuzu Effect AVM’deydi. Sevil 

Parfümeri’de alışveriş yaptıktan sonra Atasay’a uğrayan 
Gülin Hanım daha sonra Vakko Bistrot’da yorgunluk 

kahvesini içti. 

İç Mimar Şükran Yakıcı, yoğun iş temposunun yorgunluğunu 
Kuzu Effect AVM’de attı. İlk önce mağazaları dolaşan Şükran 

Hanım, daha sonra Lou Cafe & Bistro’da öğle yemeği yedi.

Kozmetik ve Takı Aldı

Yorgunluk Attı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Funda Bekişoğlu

Başkent cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Funda 
Bekişoğlu, yemek yemek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Giotto 

La Boheme’deki öğle yemeğinin ardından bir AVM turu 
gerçekleştiren Funda Hanım, Vakko’dan alışveriş yaptı.

Öğle Yemeği Yedi

Esra Arat-Damla Ersoy

Mutlu Adımlar Anaokulu kurucusu Esra Arat ve E&E Mimarlık 
kurucusu Damla Ersoy, Kuzu Effect AVM’de buluşarak mobilya 
alışverişi yaptı. ENNE’yi gezdikten sonra Lou Cafe & Bistro’ya 

geçen Esra ve Damla Hanım, yorgunluk kahvesi içti.

Kuzu’da Kahve Molası



Nergiz Güven

Kaan Bildirici, Melike Sarıkaya

Kuzu Effect AVM’de bulunan Evidea’dan alışveriş yapan 
Müzisyen Nergiz Güven, diğer mağazaların vitrinlerine de 
göz atarak, öğle yemeği yediği Kişniş Anadolu Lezzetleri’ne 

geçti.

Ankara sosyal hayatının sevilen isimleri Bilgisayar Mühendisi 
Kaan Bildirici ve Endüstri Mühendisi Melike Sarıkaya yoğun 
iş tempolarına ara vermek için Kuzu Effect AVM’deydi. İkili, 

vitrinlere göz attıktan sonra akşam yemeği için 
The Hunger’a geçti.

Kişniş’te Yemek

Kuzu’da Hafta Sonu 

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Deniz Kotancı

Arzu Koloğlu

Bir yazılım firmasında çalışmalarına devam eden Deniz 
Kotancı, akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluşmak üzere 
Kuzu Effect AVM’ye geldi. Seyfi Balık’taki keyifli akşamın 

ardından Lemonde’ye geçen Kotancı, kahve içti.

Başkent cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Avukat 
Arzu Koloğlu yoğun iş temposuna kısa bir ara vermek için 

Kuzu Effect AVM’deydi. Arzu Hanım, Vakko’dan yeni sezon 
alışverişi yaptıktan sonra AVM’den ayrıldı.

Arkadaşlarıyla Yemek Yedi

Kısa Bir Kuzu Arası

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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C. Serkan Kumdakçı

CSK Denetim ve Mali Müşavirlik kurucusu bağımsız denetçi 
C. Serkan Kumdakçı, iş toplantısı için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 
Giotto La Boheme’de gerçekleşen toplantısından sonra Beymen 

Club mağazasından alışveriş yapan Serkan Bey kahve içmek için 
Vakko Bistrot’ya geçti.

Kuzu’da Toplantı 

Mehpare Boyraz 

İş insanı Mehpare Boyraz, Kuzu Effect AVM’ye gelerek yemek 
yedi. Kaymaklava’dan çıkan Mehpare Hanım, daha sonra Cold 

Stone Creamery’nin imza lezzetlerini tattı.

Önce Yemek Sonra Dondurma



Gizem Kaya

Kendi ismiyle kurduğu güzellik salonunda danışanlarını 
kabul eden Güzellik Uzmanı Gizem Kaya, alışveriş yapmak 

için Kuzu Effect AVM’deydi. Roche Bobois ve Karaca’dan 
dekorasyon alışverişi yapan Kaya, Atasay’dan da takı aldı. 

Kuzu’da Alışveriş Yaptı

Dilşen Kara

Çevre Peyzaj’ın sahibesi Dilşen Kara dostlarıyla buluşmak 
için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Dilşen Hanım, The 

Hunger’da vakit geçirdikten sonra ADL ve W Collection 
mağazalarını gezdi.

Dostlarıyla Buluştu

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Hunger’da vakit geçirdikten sonra ADL ve W Collection 
mağazalarını gezdi.

Dostlarıyla Buluştu

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam



Mehmethan-Özlem Özilhan

Hatice Cangül

Ankara cemiyet hayatının sevilen ismi Özlem Özilhan ve 
oğlu Mehmethan, karne sonrası yemek yemek için Kuzu 
Effect AVM’yi tercih etti. Quick China’daki yemeklerinin 

ardından mağazaları turlayan anne-oğul, daha sonra B&G ve 
Columbia’dan alışveriş yaptı.

Cangül Yatırım Petrol sahibesi Hatice Cangül, Kuzu Effect 
AVM’nin ferah ortamında vakit geçirdi. Vitrinleri inceledikten 
sonra Göz Grup Optik’ten alışveriş yapan Cangül, öğle yemeği 

için Dubh Linn’e geçti.

Karne Yemeği Kuzu’da

Gözlük Alışverişi

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Esra Dönertaş

Ceviz Anaokulları kurucusu Esra Dönertaş, arkadaşının doğum 
gününü kutlamak için Kuzu Effect AVM’deydi. Quick China’da 

gerçekleşen kutlamanın ardından  kısa bir AVM turu yapan Esra 
Hanım, Karaca’dan alışveriş yaptı.

Kutlama İçin Kuzu’da

Tuğçe İnal

Başkent sosyal hayatının sevilen yüzü Tuğçe İnal, Kuzu Effect 
AVM’ye gelerek dekorasyon ve mobilya alışverişi yaptı. İnal; 
Roche Bobois, Madame Coco ve Natuzzi’deki alışverişinin 
ardından Timboo Cafe’ye geçerek yorgunluk kahvesi içti.

Kuzu’da Dekor Alışverişi



Yeşim Tandoğan 

Carmen Ünlüer

Ankara cemiyet yaşantısının sevilen yüzlerinden Yeşim 
Tandoğan dostlarıyla buluşmak için Kuzu Effect AVM’deydi. 

Quick China’da sohbet eşliğinde öğle yemeği yiyen Yeşim 
Hanım daha sonra vitrinlere göz atarak Vatan ve Samsung 

mağazalarından alışveriş yaptı.

Gıda Mühendisi Carmen Ünlüer, öğle yemeği için Kuzu Effect 
AVM’deydi. Timboo Cafe’deki yemeğinin ardından AVM’yi 

turlayan Ünlüer, ADL ve Vakkorama’ya gelen yeni sezon 
ürünlerini inceleyerek alışveriş yaptı.

Kuzu’da Buluşma

İş Temposuna Alışveriş Arası

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Sevgi-Kuzey Zoralioğlu

Ahsen Demirci

Başkent sosyal yaşantısının sevilen ismi Sevgi Zoralioğlu ve 
oğlu Kuzey, karne hediyesi için Kuzu Effect AVM’deydi. Sevgi 
Hanım, başarılı bir şekilde dönemi bitiren ve karnesini alan 

oğlu için Toyzzshop’tan alışveriş yaptı. Ardından Timboo 
Cafe’ye geçen anne-oğul yemek yedi.

Akşam yemeği için Kuzu Effect AVM’yi tercih edenler 
arasında Ankara cemiyet hayatının sevilen ismi Ahsen 

Demirci de vardı. Seyfi Balık’ta akşam yemeği yiyen Ahsen 
Hanım, daha sonra ADL’den alışveriş yaptı.

Hediye İçin Tercihi Kuzu

Akşam Yemeği İçin Kuzu’da

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Naz Demirkılıç

Doğaya saygı vizyonunu benimseyen Frea Naturalz’ın kurucusu 
Dr. Naz Demirkılıç, Kuzu Effect AVM’de bulunan Lemonde’ye 

gelerek sağlıklı atıştırmalıklar yedi; ardından mağazaları gezen 
Demirkılıç, İpekyol ve Atasay’dan alışveriş yaptı.

Sağlıklı Atıştırmalıklar

Semih Erden

Millî basketbolcu Semih Erden de Kuzu Effect AVM’yi gezmeye 
gelenler arasındaydı. Beymen Club, Columbia ve Tommy 

Hilfiger’dan alışveriş yapan Erden, Dubh Linn’deki yemeğinin 
ardından Talk Cocktail’e geçerek kahve içti.

Kuzu’yu Gezdi



Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
Gülten Bıçakçı

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Gülten 
Bıçakcı, Kuzu Effect AVM’nin mağazalarını gezdi. W 
Collection ve Vakkorama’dan alışveriş yapan Gülten 

Hanım, dinlenmek için Lisette Guilty Pleasures’ta kahve 
içti. 

Mağazaları Gezdi

Yasemin, Pırıl Akıncı

Gıda sektöründe yöneticilik yapan Yasemin Akıncı ve kızı 
Pırıl, hafta sonunu Kuzu Effect AVM’de geçirdi. Timboo 

Cafe’deki yemeklerinin ardından sevdikleriyle buluşarak 
kahve içen anne-kız, daha sonra İpekyol ve 

W Collection’dan alışveriş yaptı.

Sevdikleriyle Vakit Geçirdiler

sibasigorta
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sibasigorta



Tuana-Denizhan Gökmen

Ayşegül Dilekçi Yurtseven

Gökmen AŞ’nin sahiplerinden Denizhan Gökmen ve 
kız kardeşi Tuana Gökmen, Kuzu Effect AVM’nin ferah 

ortamında gezerek mağazaların kış koleksiyonlarını inceledi. 
Vakko, İpekyol ve Göz Grup Optik’ten alışveriş yapan 
Gökmen kardeşler daha sonra Vakko Bistrot’ya geçti.

TRT spikeri Ayşegül Dilekçi Yurtseven, yoğun iş temposunun 
arasında Kuzu Effect AVM’ye gelerek yemek yedi. Lola Kitchen 
& Bar’daki yemeğinin ardından vitrinleri inceleyen Yurtseven, 

İpekyol’dan alışveriş yaparak AVM’den ayrıldı.

Alışveriş ve Yemek Vakti

Lola’da Yedi

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam

Ela Girgin, Aslıhan Barış, Elif Neva Yıldız
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Aslıhan Kalemci

Girişimci Aslıhan Kalemci, yeni projesi için görüşmelerini Kuzu 
Effect AVM’de yapmayı tercih etti. The Hunger’daki toplantısının 
ardından mağazaları dolaşan Kalemci, İpekyol ve Beymen Club 

mağazalarından alışveriş yaptı. 

İş Toplantısı 

Ela Girgin, Aslıhan Barış, Elif Neva Yıldız

TÜSİAV Kadın Hakları Platformu Başkanı Avukat Aslıhan Barış, 
çocuklarıyla birlikte Kuzu Effect AVM’ye gelerek Eğlenjoy’da 

keyifli bir gün geçirdi.

Çocuklarıyla Eğlendi



Yasin-Şeyma Koç

Siret Uyanık

Koç Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Koç ve zarif eşi 
Şeyma Hanım, Kuzu Effect AVM’de bulunan Lou Cafe & 

Bistro’da yemek yedi. Yemeğin ardından vitrinleri inceleyen 
Yasin Bey ve Şeyma Hanım, Vakkorama ve Atasay’dan 

alışveriş yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok büyük projeye imza atan 
ressam, küratör Siret Uyanık, Kuzu Effect AVM’de bulunan 

Quick China’da yine bir proje öncesi son hazırlıklarını 
tamamlarken objektiflerimize yansıdı. 

Yemek Tercihleri Kuzu

Projesini Tamamladı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam

Veysel Yağız, Mina, Merve, Yaren Özkan
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Yasin, Mert,  Esra Çoşkunoğlu

İDA Madeni Etiket mühendislerinden Yasin Coşkunoğlu, eşi ve 
oğluyla Kuzu Effect AVM’ye gelerek vakit geçirdi. The Hunger’da 
yemek yiyen Coşkunoğlu Ailesi, Toyzzshop ve Vatan’dan alışveriş 

yaptıktan sonra AVM’deki çocuk etkinliğine katıldı.

Çocuklar İçin Etkinliğe Katıldılar

Veysel Yağız, Mina, Merve, Yaren Özkan

Ankara cemiyet hayatının sevilen yüzlerinden Merve Özkan 
ve çocuklarının vakit geçirmek için tercihleri Kuzu Effect 

AVM oldu. İlk önce Toyzzshop’tan alışveriş yapan Özkan Ailesi, 
Timboo Cafe’deki yemeklerinin ardından Eğlenjoy’a geçerek 

oldukça keyifli vakitler geçirdi.

Tatilin İlk Günü Kuzu’da

Yasin-Şeyma Koç

Siret Uyanık

Koç Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Koç ve zarif eşi 
Şeyma Hanım, Kuzu Effect AVM’de bulunan Lou Cafe & 

Bistro’da yemek yedi. Yemeğin ardından vitrinleri inceleyen 
Yasin Bey ve Şeyma Hanım, Vakkorama ve Atasay’dan 

alışveriş yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok büyük projeye imza atan 
ressam, küratör Siret Uyanık, Kuzu Effect AVM’de bulunan 

Quick China’da yine bir proje öncesi son hazırlıklarını 
tamamlarken objektiflerimize yansıdı. 

Yemek Tercihleri Kuzu

Projesini Tamamladı

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam

Veysel Yağız, Mina, Merve, Yaren Özkan



2023 yılının ilk ayını geride bıraktık. Dıșarısı artık tam olarak kıș görünümüne büründü. Biz de; bu 
sezon, evlerinde modern bir kıș görüntüsü yaratmak isteyenler için, tamamını Kuzu Effect AVM 

içerisinde bulabileceğiniz ürünlerin derlemesiyle karșınızdayız.

İçinde bulunduğumuz sezonda evler, hiç olmadığı kadar doğal bir görünüme sahip oluyor bu yıl. 
Dolayısıyla dekorasyonlarda sade bir görünüm tercih edilebilir. Açık ve soft renklerle seçeceğiniz 

oturma grupları bu durumda en iyi seçenekler olacaktır. Bu doğal görünümüyse ahșap 
mobilyalarla tamamlayabilirsiniz. Bir önemli nokta da çiçekler. Saksı ve bitkilere çokça yer vererek 

modern kıș evi dekorasyonunuzu olușturabilirsiniz.
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ENNE
BERJER

EVIDEA-MİNİMİNTİ
VAZO 59,90  

EVIDEA-LORINNA
ODA KOKUSU 119,90  

ROCHE BOBOIS
LAMBA

EVIDEA-OBJEVİ
SAKSI 69,90  

KARACA-HOMEND
KAHVE MAKİNESİ 3999  

MADAME COCO
ŞAMDAN 499,99  

KARACA
TEAPOT 699,99  

ROCHE BOBOIS
AYDINLATMA

ENNE
MASA

ENNE
SANDALYE

EVIDEA-TEKNOTEL
GAZETELİK 149,90  

EVIDEA-Q-ART
PARAVAN 899,90  

KARACA
FRENCH PRESS 499,99  



Modanın nabzını tutan 
parçalarla olușturacağınız 

kombinlerle, bu kıș, sokaklarda 
podyumdaymıșçasına 

yürüyeceksiniz...
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Mevsimin öne çıkan 
erkek modası trendleriyle 
derlediğimiz parçalar, kıș 
aylarında olușturacağınız 

kombinlerde size ıșık 
tutacak...
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W COLLECTION
BOT 1.300  

GÖZ GRUP OPTİK
ALEXANDRE MCQUEEN

GÖZLÜK

SEVİL PARFÜMERİ-MONTBLANC
PARFÜM 1.512  

W COLLECTION
ATKI 239  

W COLLECTION
KEMER 419  



Kayak Modası 
İstanbul’da
Knitss, yeni koleksiyonunu 
cemiyetin ünlü simalarının 
katılımıyla gerçekleşen bir 
lansmanda tanıttı.

Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Duygu Boz ve Özlem 
Avcıoğlu ev sahipliğindeki lansmanda kayak kombinlerine 
şıklık katacak Après Ski koleksiyonu tanıtıldı. Swissotel The 
Bosphorus Chalet’teki etkinlikte; kayak sonrası konpset, mekân 
atmosferine yansırken koleksiyonda yer alan şık tasarımlarsa 
konuklardan tam not aldı. Davete, Après Ski tasarımları ile 
katılan konuklar, tarzlarıyla göz doldurdu.  

davet

ÖZLEM AVCIOĞLU HANDE TOKMAK

BATYA KEBUDI FERYAL GÜLMAN

ASLI ȘEN

DUYGU BOZ

İPEK DEVELİ CAROLIN ALMOLIZO BİLLUR SAATÇİ DAPHNE BEHAR

İLKEM ÖZTÜRK DEREV CLARA KÖSEDAĞ MERVE MERMER ȘEBNEM ÇAPA

Davete Knitss 
kombinleriyle 
katılan konuklar, 
tarzlarıyla 
oldukça ilgi 
çekiciydi.
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Murat Pilevneli’nin 
Dolapdere’deki galerisinde, 
yoğun ilgi gören bir sergi açıldı.

Başarılı sanatçı Ali Elmacı, “Dudaklarımı Öp Kalbimi 
Hançerle” başlıklı sergisinde, son dönem kağıt ve tuval 
eserlerinin yanı sıra ilk yönetmenlik deneyimini de 
izleyicinin beğenisine sundu. Sergide Elmacı’nın, “Tadına 
Bakınca Kokusunu da Aldım”, “Bahçeye de Çıkarız” ve 
“Beni Kendinden Fazla Sev” isimli üç kısa metraj filmi 
sanatseverlerle buluştu. Ünlü isimlerin katıldığı davetle 
açılışı yapılan Ali Elmacı’nın sergisi, yoğun bir ilgiyle 
karşılaştı. 

Sergi Açılışına 
Büyük İlgi

davet

ELİF DÜRÜST, ESRA TÜMEN

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR, ALİ ELMACI

EMİN HİTAY GÜLGÜN ÇAVUȘOĞLU
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HERA BAYER, SİNEM YILDIRIM

SEMA DEMİRAL SEDEF GALİ

ȘİRİN YALÇIN

ECE SÜKAN AYȘE BOYNER

HANDE DOĞANDEMİR ELVAN TIĞLIOĞLU UĞUR GÜVEN

Serginin 
açılıșına 
birbirinden 
ünlü 
sanatseverler 
katıldı.



La Casa De Papel dizisinin jeneriği “My Life Is Going On”u seslendiren ve 
tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen Cecilia Krull, 26 Șubat tarihinde 

CSO Ada Ankara Ana Salon’da müzikseverlerle bulușuyor. Yedi yașındayken 
Disney filmlerinin șarkılarını seslendirerek kariyerine bașlayan ve sonrasında 

Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu’da pek çok festivalde sahne alarak 
oldukça beğeni toplayan Krull, MAG Okurları için 

merak edilenleri cevaplıyor...

Sihirli Şarkılar

Cecilia Krull

röportaj

84 magdergi.com.tr



Kariyerimin ilk yıllarında 
yașadığım bașarı gerçekten 
benzersizdi. Bu kadar büyük 

bir bașarı beklemiyordum.

a Casa De Papel için söylediğiniz şarkılarla 
tanınıyorsunuz. Geçmişe gitme şansınız 
olsa sinema tarihinde başka hangi filmlerin 
sesinizle anılmasını isterdiniz? 
Sevdiğim o kadar çok film var ki… Benim için çok özel 
olan birçok film müziği hatırlıyorum. Örneğin; Romeo ve 

Juliet veya Titanik’te Celine Dion’un sıra dışı şarkısı My Heart Will 
Go On gibi. Bunlar bence sihirli şarkılar. Bir parfüm ya da güzel bir 
yemekten aldığınız lokma gibi size anıları çağrıştırıyor. 

Kariyerinizin henüz başında bir milyardan fazla 
dinlenmeye ulaşan şarkılarınız var. Bu durum 
sonraki şarkılarınız için üzerinizde herhangi bir baskı 
oluşturuyor mu?
Kariyerimin ilk yıllarında yaşadığım başarı gerçekten benzersizdi. 
Bu kadar büyük bir başarı beklemiyordum. O çılgın rakamları 
gördükten sonra bu başarıyı bir daha asla elde edemeyeceğim gibi 
görünüyor ama yine de kendime inanıyorum. Çok çalışıyorum ve 
elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

2022’de son albümünüzün ilk teklisini çıkardınız. Bu 
şarkı hakkında neler söylersiniz? Şarkıyla ilgili nasıl 
tepkiler aldınız?
“Out in Style” çılgın bir aşktan bahseden ve içinde bulunduğumuz 
zamanı anlatan bir şarkı! Şarkının Fransa başta olmak üzere 
dünyadaki başarısından çok mutluyum. İlk çıktığı anda büyük bir 
ses getirdi.  Umarım daha çok insanla buluşmaya devam eder. 

Çocukken Disney filmleri için profesyonel olarak şarkı 
söylemeye başladınız. Unutamadığınız bir film var mı?
Yedi yaşındayken Disney İspanya için şarkı söylemeye başladım. 
Yılbaşı şarkıları, gezi şarkıları, uyku şarkıları gibi birçok albümde 
söyledim. Benim için oyun gibiydi ve hepsi çok özeldi. Meslek 
hakkında çok şey öğrendim.

Caz dışında pop, groove ve soul tarzda şarkılar 
söylüyorsunuz. Her bir müzik türü sizin için ne ifade 
ediyor?
Her zaman sevdiğim şeyin şarkı söylemek ve kendi sesimle hikâyeler 
anlatmak olduğunu söylerim… Caz benim tutkum ve babamla 
evde günde yaklaşık sekiz saat piyano çalarak büyüdüm! O bir 
caz müzisyeni, bu yüzden benim geldiğim yer caz ama ben bir 
şarkıcıyım ve pek çok farklı türü ve tarzı seviyorum… Tek türde 
şarkılar söylemiyorum. Farklı sesleri ve müzik yapmanın yollarını 
keşfetmeyi seviyorum. Örneğin; yeni albümde elektronik tınılar da 
duyabilirsiniz. 

Daha önce Türkiye’de bulundunuz. Önceki 
konserlerden aklınızda kalan hatıralarınız neler?
Türkiye dünyada en sevdiğim ülkelerden biri. Türkiye sihirli ve 
insanlarınız sürprizlerle dolu. Gerçekten Türkiye ile ilgili her şeyi 
seviyorum! Enerjiniz çok özel. Harika bir mizah anlayışı ve çok 
yetenekli insanlarınız var. Hele Türk mutfağı iştahımı açıyor. Tekrar 
gelmek için sabırsızlanıyorum.  

26 Şubat’ta Ankara’dasınız. İzleyicilerinize bir 
mesajınız var mı?
Henüz yayımlanmamış yeni şarkılarımı ilk kez Ankara’da 
söyleyeceğim. Tüm kalbimle en sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir 
repertuvar hazırlıyorum. Daha önce Ankara’ya gelmiştim ve tekrar 
gelmek için sabırsızlanıyorum. 26 Şubat’ta CSO Ada Ankara’ya tüm 
müzikseverleri bekliyorum.   
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Dünyaca Ünlü 
Sanatçılar 
Aynı Sahnede
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen konserle 
NEF Filarmoni Orkestrası, 
müzikseverlere unutulmaz bir gece 
yaşattı.

Sanat ile sanata destek vermek ve sanatseverleri bir araya 
getirmek üzere kurulan NEF Filarmoni Orkestrası, Atatürk 
Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nin muhteşem 
atmosferinde gerçekleşen konserle dinleyicilere muhteşem bir 
müzik ziyafeti sundu. Ünlü müzisyenler, klasikleşmiş eserleri 
sahnede icra ederken sanatseverler konser boyunca sanatçılara 
eşlik etti.  

davet

EMİNE TİMUR

ERKAN-YELDA GÜRAL EBRU KOHEN

RENEE SABAN EGEMEN-MELİS DURAT
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ODTÜ Ekonomi bölümünü bitirdikten sonra, yüksek lisans için gittiği 
Amerika’da aldığı eğitimler ve elde ettiği bașarılarla kendi gayrimenkul 

danıșmanlık șirketini kuran Broker Emel Önür, Türkiye’de yașayanlar için 
Miami’de bir daire sahibi olmanın yollarını ve șehrin merkezindeki konumuyla 

600 Miami World Center’ın ayrıcalıklarını MAG Okurları için anlatıyor.

Emel Önür
Miami’de Bir Ev Hayal Değil

röportaj

EMEL ÖNÜR

88 magdergi.com.tr



Sanılanın aksine Amerika’da ev almak 
için burada olmak, vize sahibi olmak, 

banka hesabınızın olması ya da 
birilerine vekalet vermeniz gerekmiyor.

ncelikle kendinizden biraz 
bahseder misiniz? Neler 
yapıyorsunuz? 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
gayrimenkul danışmanlık şirketi sahibiyim. 
Hedefleri Miami’de güvenilir bir yatırım 

yapmak olan Türk vatandaşlarına danışmanlık yapıyorum. 
1987 ODTÜ Ekonomi mezunuyum. Otelcilik yüksek lisansı 
yapmak için 1989 yılında Kaliforniya’da başlayan maceram 
beni otel işletmeciliği ve yeminli mali müşavirlikten sonra 
emlak danışmanlığına getirdi. Dünya güzeli iki çocuğum ve 
ODTÜ’lü, yakışıklı, yağız bir eşim var. Asker kızı olduğum 
için, Sivas’ta doğduktan sonra ilkokula Diyarbakır’da 
başlayıp dört ile beşinci sınıfı Napoli’de bitirdim ve 
ardından, en güzel yıllarımı geçirdiğim Ankara’ma 
taşındım.

Ö



röportaj

Biraz da 600 Miami World Center’dan 
bahsedelim. Genel hatlarıyla neler 
söyleyebilirsiniz?
600 Miami World Center bir yatırımcının hayatında 
karşısına nadir çıkacak fırsatlardan biri, inanın. 
Dünyanın en büyük yolcu gemisi limanı ile Miami’yi 
Orlando’ya bağlayan ve bu sene tamamlanacak olan tren 
istasyonu arasında stratejik bir konumda, yüz on üç bin 
metrekare bir arsa üzerinde tamamlanmakta olan Miami 
World Center Projesi’nin son kalan rezidans projesi. 2026 
yılında tamamlanacak kentsel dönüşüm ana planının bir 
parçası. Amerika’nın ikinci büyük çok amaçlı projesinin 
dokuz rezidansından biri. Fiyatlar hâlâ çok uygun ve üç 
yıl içine dağıtılmış bir peşinat ile alınabiliyor.

Bu projenin, daire sahiplerine sunduğu 
ayrıcalıklar neler?
En büyük ayrıcalık konum, konum, konum… Bir daha 
gerçekten bulunamayacak bir yerde. Miami’yi Miami 
yapan tüm atraksiyonlara yürüme mesafesinde. 2026 
yılında da Miami Beach’e bağlanan bir metro sistemi 
kurulacak. Aynı çevredeki rezidanslardan 600 Miami 
World Center’ı ayıran en önemli özellik de kısa dönem 
kiraya verilebiliyor olması. Türk yatırımcı için en büyük 
avantaj bu. Miami’de mülkün var ama tatile gidip otelde 
kalmak zorunda kalıyorsun normal koşullarda; ancak, 
kısa dönem kiralamaya izin veren mülklerde istediğiniz 
zaman siz gidip kalabilirsiniz, geri kalan zamanlarda da 
Airbnb yoluyla kiraya verebilirsiniz. Kekim dursun, hem 
de yerim misali. Burada ayrıca, bütün dairelerin balkonlu 
oluşu da biz keyfine düşkün Türklerin seveceği bir diğer 
özellik...

Lead Consulting Group’un kuruluş gayesi nedir? 
Öyküsünden bahseder misiniz? Bulunduğunuz 
konuma gelene dek hangi yollardan geçtiniz?
Emlak danışmanlığı lisansımı alırken tek amacım kendime 
bir ev almaktı. İstediğim servisi alamayınca, öğrenme 
sevdalısı kişiliğim “Sen bu lisansı alırsın. Kendi evini de 
en güzel şekilde alırsın.” dedi. O gün bugündür sektörden 
çıkamadım. Eş, dost, arkadaşlarla başlayan “Hadi bizim evi de 
al!” desteklerinin ardından mesleğe duyduğum sevdanın her 
geçen gün artması üzerine bir sonraki aşama olan brokerlik 
kursuna da devam ederek 2012 yılında kendi şirketimi 
kurdum. Her şeyden önce ilk iki senemi meslekle ilgili ne 
kadar kurs ve sertifika varsa onları toparlayarak geçirdim. 
Daha sonra yerel ve eyalet gayrimenkul derneklerinde 
gönüllü görevler aldım ve bu hizmetler bana yıllar sonra 
Amerikan Millî Emlakçılar Derneğince üç ülkenin global 
elçisi olarak atanma şeklinde bir ödülle geri döndü. Görevimi 
2022’de tamamlayarak tüm enerjimi işime ve Türkleri 
Miami’de ev sahibi yapmaya verdim. 

Türkiye’de ikamet ederken Amerika’dan ev 
alabilmek için neler gerekli?
Bolca hayal, biraz cesaret ve tabii ki biraz da sermaye gerekli. 
Sanılanın aksine Amerika’da ev almak için burada olmak, 
vize sahibi olmak, banka hesabınızın olması ya da birilerine 
vekalet vermeniz gerekmiyor. Yıllar içerisinde o kadar çok 
bu yanılgı ile karşılaştım ki sonunda bir Youtube kanalı açıp 
orada anlatmak istedim bu sürecin aslında ne kadar kolay 
olduğunu (Tabii ki Amerika’da faaliyet gösteren lisanslı bir 
emlak broker’ınızın olması koşuluyla). Yüzüncü takipçim 
olmaları için çocuklarıma rüşvet teklif ederken şimdi on bir 
bini aştık ve çok güzel geri bildirimler alıyorum, çok şükür.
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Kaç tip daire bulunuyor? Bunların 
özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?
Stüdyo ile iki yatak odalı arasında değişen altı adet 
model var. Stüdyolar 400.000 dolardan başlıyor, 
iki yatak odalı olanlar 800.000 dolar civarında. 
Yatırımcımızın bütçesi en önemli etmen tabii 
ki daire seçerken. Yarısını 2026’ya kadar taksitle 
veriyoruz, geri kalan %50 mortgage yapılabilir. Ben 
kendime ve kardeşime stüdyo aldım ama durumu 
elveren müşterilerime iki oda iki banyoluları tavsiye 
ederim. Altı yetişkine kadar kalınabildiğinden hem 
geri dönüşler biraz daha kısa, hem de ailecek tatile 
gelindiğinde daha konforlu. 

600 Miami World Center’da konut almak 
isteyenlere mesajınız veya önerileriniz neler 
olur?
Lütfen beni arayın; projenin lansmanı için şubat ayını 
Türkiye’de geçireceğim. Miami’de ev alma hayalinin 
ne kadar da ulaşılabilir bir gerçek olduğunu sizinle 
paylaşmama izin verin.  

600 Miami World Center; 
bir yatırımcının hayatında karșısına 

nadir çıkacak fırsatlardan biri.



Xahir 
Sanatseverlerle 
Buluştu
Sanatçı Ece Taşbaşı, “Xahir” 
isimli ilk kişisel heykel sergisi 
ile Mustafa Ayaz Müzesinde 
sanatseverlerle buluştu.
MAG PR Solutions organizasyonuyla düzenlenen 
sergide bir konuşma yapan Ece Taşbaşı, “2015 
yılında heykel çalışmaya başladığım andan bu 
yana figüratif bir dil kullanmaktayım. Sima, göz ve 
yüzün oluşturduğu duyguları, vücut dilinin karşı 
tarafa aktardığı duyguyu anlatmayı çok seviyorum.” 
şeklinde konuştu. Sanatçının eserlerini yakından 
inceleme fırsatı bulan konuklar, sanat dolu ve 
oldukça renkli bir akşam geçirdi. 

davet

İBRAHİM-SEMİHA TAȘBAȘI ERHAN YALÇINBETÜL AKMANALİ OLGUN BOYDAK

ECE TAȘBAȘI
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İBRAHİM-SEMİHA TAȘBAȘI ERHAN YALÇINBETÜL AKMANALİ OLGUN BOYDAK

ECE TAȘBAȘI

BARAN, AZİMET KARAMAN BAȘAK AYDOĞANLI OZAN DEMİRCAN EDA, EMRE BEKİȘOĞLU

MAG PR 
Solutions, pek 
çok sanatseveri 
Ece Tașbașı’nın 
ilk kișisel heykel 
sergisinde bir 
araya getirdi.

REHA, YEȘİM TANDOĞAN AHSEN DEMİRCİ

CAN ÇAVUȘOĞLU

BERİL ÇAVUȘOĞLU



davet

CANSEL KÖSE GÜRERHANİFE AYDOĞDUÖMER DOPDOĞRU- NİLSU ALİZADE ZEYNEP BABACANTUĞBA ALAÇAM

Sanatçının ilk 
kișisel heykel 
sergisinin açılıșı, 
bașkent iș ve 
sosyal hayatının 
önde gelen 
isimlerinin 
katılımıyla 
gerçeklești.

EMEL USLU ATİKZEYNEP ȘAȘMAZ

GÜL MURATOĞLUAHU GÜNGÖR ACAR-ZEYNEP ACAR
94



FİLİZ REİS ÇELEBİİPEK, NURAL AYDINMELTEM YILMAZ FEYZA KARAVELİOĞLUEMİNE GÜRBÜZ

FUNDA BEKİȘOĞLUİLKER DURUOĞLURAȘEN ȘEMSA ARI BÜLENT AKGÖLZEYNEP KARAHAN USLU



Çok özel ve bașarılı bir iș insanıyla karșınızdayım bu ay. Yıllara dayanan 
bir dostluğumuz var, hem kendisiyle hem eșiyle. Öyle ilginç bir insan ki bir 

imparatorluk kuracak kadar güçlü, çalıșkan ve akıllı; bir gecede hepsini 
kaybettiğinde sükûnetini koruyacak kadar öz güvenli ve kabullenișli; 

gerektiğinde ateșler püskürerek ortam ve iș yönetecek kadar savașçı; 
aynı anda bir kedi karșısında sevgiden eriyecek kadar evrimli ve tekamüllü, 
geçirdiği kazayla ölümle burun buruna bile gelmiș bir adam. Dünyanın gelip 
geçiciliğinin bilincinde; anın, sevilmenin, saygı görmenin ve çevresini saran 

dostlarının değerinin önem ve  gerçekliğinin farkında olarak yașayan 
mutlu bir aile babası. 

Hayat Bir Gün O Da Bugün 

Cüneyt Ortan

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com

CÜNEYT ORTAN, SİNEM YILDIRIM
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Şu anda ne işle meşgulsünüz?
Ben bugüne kadar girişimcilik arsızlığım ve dış etkenler 
tarafından mecbur bırakıldığım için birçok meslek sahibi 
oldum. Şu an ne yapıyorum sorusuna vermek istediğim 
cevabı da bu belirliyor. Ben şimdiye kadar ne yaptıysam şu 
an da onların tümünü yapıyorum veya yaparım derim. 

Bugüne kadar hangi dallarda çalışmalarınız 
oldu? 
Benim ilk girişimim ortaokulda, okul orkestrasını 
kurmak oldu. Okulun davulcusu olarak bulunduğum 
orkestrayla, zamanın geleneksel Milliyet Liseler Arası 
Müzik Yarışmalarına katılıp birçok ödül aldık. Aynı 
zamanda grubumuza Oktav adını verdik ve İzmir, Çeşme 
gibi yerlerde özel konserler verip üç beş para kazanıyorduk. 
Gün geldi, büyüdüm ve bu yarışmalarda bize puan ve ödül 
veren Zerrin Özer, Edip Akbayram, Ferdi Özbeğen gibi 
sanatçılara albümler yaptım. 

Londra’da okurken borsa işine merak sardım. Elime bir 
fırsat geçtiğine inandığım bir gün; babamın, kardeşim 
ile bana okulun iki dönem ödemelerini ve sattığım 
arabamdan elde ettiğim paraları bir hisseye yatırdım. 
Çok kısa zamanda, erken yaşta kazanılması çok zor bir 
milyon doları yirmi bir yaşımda kazanmış oldum. Tabii ki 
şansım yaver gitti ve dört milyon oldu. Güzel bir Londra 
yaşamı sürdüm. En özel kulüplerde üyeliklerim vardı, en 
lüks semtte ev sahibi oldum; ancak, kısa sürede yaptığım 
servetin çok büyük bölümünü dört saatte yine borsada 
kaybettim. Bu bana ne öğretti? “Easy come, easy go”... Kolay 
gelen, kolay gider! 

lk milyon dolarını yirmi bir yaşındayken 
kazanan iş insanının, çok yükseklerden bir 
gecede en dibe düşüşler ve akabinde tekrar 
ayağa kalkışlarla geçen ömründe gençlere ders 
olarak verilebilecek nice engin tecrübeleri var. 
Şimdi de; henüz dünyanın tam olarak bilgisini 

oturtamadığı NFT, token, blok zincir, dijital kripto ve Bitcoin 
konularında bir öncü ülkemizde. Medya patronluğu, sanat, 
borsa, radyo kanalları sahibi, sanatçı organizatörlüğü gibi 
pek çok mesleği olan Cüneyt Ortan’la, kurucusu olduğu Kiss 
FM’in yayın merkezi ve Non Fungible Token (NFT) eserleri 
sergisinin olduğu galerisinde, Maslak 42’de buluştuk. Bana 
ilginç hayat hikâyesini anlattı. Anladım ki konusunda 
her zaman ülkemizin ilk ve öncü isimlerden biri olarak, 
arkasından takip edenlerin geçebilmesi için, yine en önde 
yolları aça aça ilerliyor.  

Önemli bir iş insanısınız. Sizi yakından tanımak 
isteriz. Bize çocukluğunuzdan, ailenizden ve 
eğitim hayatınızdan bahsediniz lütfen...
Teşekkür ederim. Ben Alsancak doğumlu bir İzmirliyim. 
Ailem mübadele sürecinde Girit adasından Urla’ya gelmişler. 
Zamanla Urla ve Alsancak arasında yerleşik düzene 
geçilmiş. Ben Gazi İlkokulu sonrasında ortaokul ve liseyi 
Bornova Anadolu Lisesinde okudum. Ardından ailem 
beni ve erkek kardeşimi Londra’ya üniversite okumamız 
için gönderdi. Bu karar benim kişisel gelişimimi fevkalade 
etkiledi. Okulu bitirip Londra’ya yerleştim, ev aldım ve iş 
kurdum. Bu süreç içinde yaşımın çok ilerisinde tecrübeler 
geçirdim. Çok kolay çok kazandım, çok güzel yaşadım, çok 
kolay çok kaybettim ama çok öğrendim. 

İ



üçüncü göz

Sonrasında, Londra’da tanıştığım ve borsa işlerine girmeme 
sebep en yakın arkadaşım Birol Nadir ile Türkiye’nin ilk 
günlük spor gazetesi Fotospor gazetesini kurduk. Büyük 
başarıydı. Büyük medya baronlarını bile şaşırttık. Biz cesaret 
edememiştik, siz başardınız ama şimdi de biz yapacağız 
dediler ve pastamızı iki büyük medya gurubu ile paylaşmak 
zorunda kaldık. Gazeteyi sattık ve Birol, Londra’ya döndü. 
Ben özel radyolar kurulmaya başladığı için bu gemiye 
binmeliyim diyerek Türkiye’nin ilk tematik ve ilk spor 
radyosu Radyospor’u kurdum. Bu arada spor ile hiçbir alakam 
ve hevesim yoktu, hâlâ da yok! 

Ardından ATV, Sabah gurubuna radyom ile dahil olup orada 
Kiss FM, Şık FM, Kiss TV, Kiss Müzik şirketlerini kurup Medya 
Holding içerisinde Kiss grubu oluşturdum. Başarıdan başarıya 
koşarken ortaklarımın bankasına devlet el koyup gurubun 
tüm şirketlerine el koydu. Maalesef Titanik batarken benim 
kayığım da sulara gömüldü. 

Her şeyim elinden alınmıştı. Benim başarılı giden işlerim, 
ortaklarımın oynadıkları büyük oyuna kurban edilmiş 
oldu. Ben bundan ne öğrendim? “Büyük oynuyorsan büyük 
kaybedersin”. Her şeyim gitmişti. Yeniden ayağa kalkmak 
zorundaydım. Bunun için de sermayesini sağlamayacağım işler 
ve projeler yapmam gerekiyordu. Art arda projeler geliştirdim, 
sermayelerini buldum ve hepsi de bugüne iz bırakmış 
projeler oldular. Bu süreç beni, yayıncı, müzik yapımcısı, film 
yapımcısı, uluslararası sanatçıların organizatörü, e-ticaret 
girişimcisi gibi daha birkaç mesleğin sahibi yaptı. 

Bugünkü işiniz çocukluk hayaliniz miydi? Çocukluk 
hayalleriniz nelerdi? 
Bugünkü işlerimin hepsi çocukluk hayalimdi. Teker teker şunu 
bunu yapacağım demesem de ben daha çocuk yaşlarımda 
doktor, mühendis gibi meslekler yerine iş adamı olmayı hayal 
ederdim. Elbette en büyük hobim müzikti ve mesleğimin birçok 
yerinde hâlâ müzik var. 

Radyoculuk nasıl bir meslek? Sizi hangi açılardan 
besliyor? 
Radyoculuk en iyi olduğum mesleğim olabilir. Bunun 
nedeni, öncelikle Londra’da çok iyi bir radyo dinleyicisiydim. 
Radyoların ilk günlerini bu yüzden ve girişimcilik hevesim 
ile değerlendirdim. Radyo daha o günlerden elinizde küçük 
bir radyo alıcısı ile cebinize girebilen müzik dünyasıydı. Yani 
bugünkü mobil alışkanlıklar ile her yerde müzik, haber, bilgiye 
ulaşabileceğiniz bir mecradır; ama maalesef reklam veren 
tarafından ülkemizde hakkı verilmiyor. 

Sanat dünyasına girişiniz nasıl başladı? 
Kiss markamızın tekrar hayata dönüşü ile markayı birçok alanda 
değerlendirip değer kazandırmak istedim. Bunun içinde sanat 
olmalıydı; ama öncesinde kripto para birimimizi yarattım. Kiss 
Token piyasaya sürüldü. Bu anlaşmayı Bitexen ile yaparken Kiss 
NFT projemizi de hayata geçirmeye karar verdim. Eş zamanlı 
olarak 42 Maslak’ın sahibi yakın arkadaşım Erol Özmandıracı 
beni 42 Maslak’ta Kiss FM stüdyosu kurmaya davet etti. 
Stüdyoyu kurduk. Açılış yapmaya hazırlanırken aklıma bunu 
köpürtecek bir proje geldi. Yirmi çok değerli sanatçıya Kiss’in 
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sembolü olan dudak eserini sipariş ettim. Bunları NFT olarak 
satıp asıllarını alanlara hediye etmek istedim. Bu nedenle Kiss 
NFT partisi gündeme geldi. Elimizde çok değerli yirmi eser vardı 
ve bunları da bir yerde sergilememiz gerekiyordu. 42 Maslak’ta 
Kiss stüdyomuzun hemen yanında boş bir mağaza vardı. Erol’dan 
burayı bize tahsis etmesini rica ettim ve Kiss Art Gallery doğmuş 
oldu. 

İş insanı olarak yaşadığınız acı tatlı tecrübeler var. 
Size en çok ders öğretenlerden bahsetmenizi istesek 
bize neler anlatırsınız? 
Yukarıda çok özet olarak anlattığım ve tabii ki anlatmamış 
olduğum birçok tecrübe oldu hayatımda. Hatta elimde bir ara tek 
kalmış maddi varlığım olan Porsche arabamla da boğaza uçtum. 
On bir metreden ölüme merhaba deyip hemen ardından hoşça kal 
diyerek su üstüne çıkıp hayata tutundum. Bu bana ne öğretti? Ölüm 
her an ensende nefesini hissetmen gereken bir gerçek. “Hayat bir 
gün, o da bugün”. 

NFT nedir kısaca sizden dinleyelim. Biz bu konuyu 
anlamakta biraz zorluk çekiyor olabilir miyiz sizce? 
Non Fungible Token. Değiştirilemez kripto varlıklar. Bu bir sanat 
eseri veya bir konser bileti de olabilir. Aslında blok zincirde üretilen 
sınırlı sayıda dijital kripto birimlerdir. Bir sanat eserinin tek ve 
çoğaltılamaz dijital eseri veya kopyası olup ilk üretimde sınırlı 
sayıda üretilebilir olan kripto varlıktır. Ya da kapasitesi belli olan 
bir etkinliğin giriş bileti olarak da üretilebilir, etkinlik süresinde 
ürün, hizmet alımı için de kullanılabilir. Bu buluşlar gelecekte 
hayatımıza hiç geriye dönüşü olmayacak şekilde girmeye başladılar 
bile. Anlamak istemeyenler geri kalacaklar. 

Radyo ve NFT iki ayrı iş sahası gibi görünüyor. Siz 
hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz , neden? 
Her ikisinin de keyfi ayrı; ancak her ikisi de dijital ortamda 
buluştular. Bu nedenle birlikte yol yürüyeceklerdir. 

Eşinizle mutlu bir aile babasısınız. Sizce iş hayatı ve 
aile hayatının dengeleri nasıl kurulmalı? 
Eşim benim en büyük şansım ve destekçim. Onunla aynı yolda 
yürümenin keyfini ve kolaylığını yaşıyorum. Her şeyden önce 
bana yeniden şans getirdiğine inanıyorum. Benim kadar gözleri ve 
kulakları vicdanı ile gören ve işiten bir insan. İş dünyama katkısı 
bana verdiği huzur ve destek ile pekişiyor. İş ve aile dünyasını 
huzur içinde yönetmek için ikisinin de yerini ve haddini iyi bilmek 
lazım. Gün gelir işe eşini, gün gelir eşe işini feda etmek zorunda 
kalabilirsin. İşte tam burada karşılıklı anlayış mekanizmasını eş 
zamanlı çalıştırmak gerekir. Bunu yapabilen başarır. 

Nice badireler atlatmış değerli bir iş insanı olarak 
gençlere neler önerir, ne tavsiyelerde bulunursunuz? 
Hiç bir hayali ertelemeden peşinde koşmalarını şiddetle tavsiye 
ediyorum. Hemen başarmak zorunda olmaksızın, yılmadan, her 
düşüşün yeni bir ayağa kalkış olduğunu bilerek, cesaretle yola 
devam. 

Mutlu musunuz? 
Ben hep mutluyum.

Geleceğe ait plan ve projeleriniz neler? 
Gün neyi gerektiriyorsa yapmaya devam edeceğim. Kiss’in 
dijitalleşmeye devam edeceği kesin. Kiss dünyamızın içinde 
elektronik cüzdan yani mobil ödeme sistemi olan Kiss Pay’i 

yakında piyasaya süreceğiz. Kiss Academy’yi radyocu, DJ, 
yayın ve yapımcılar eğitmek için kurduk; fakat benim bu 
aralar hayalini kurduğum bir Kiss projesi daha var: Kiss 
Private Membership Club. Çok özel bir kulüp kurmayı 
tasarlıyorum. Kendisine has kuralları olan, üyelerini özenle 
seçen, herkesin üyesi olmak isteyeceği ve zorlanacağı çok 
özel bir kulüp. Hatta uluslararası bir zincir olma potansiyeli 
olan. 

YONCA-CÜNEYT ORTAN



Zaman geçirdiğimiz mekânların enerjisinin hayatlarımıza 
da yansıdığı gerçeğiyle; alanında uzman isimlerden 

iç mimari uygulamalar, farklı tasarımlar, trendler ve özel 
mimari projeler sizlerle...

Dekorasyon
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azı projeler kendisi anlatır... Deniz Hanımların 
bizden istedikleri şık bir evdi. Tabii fonksiyonlar 
da olmazsa olmazlarıydı. 

Büyük hacimli bir villa yapıyorsanız eğer, sizi 
en çok yoracak yer bazen kurtaran yer de olabilir. Görkemli 
bir merdiven fikri, bizi sonuca götürür diye düşündük ve 
yanılmadık.Abartı dekor hakkımızı merdivende kullandıktan 
sonra, bir çalışma ortamı tasarlamamız gerekliydi ve bu 

B
Türkiye’nin en ü nlü  iç  mimarlık firmalarından Move Mimarlık, tasarladığ ı ç eș itli 
alanlarla ö n plana ç ıkıyor. Firmanın kurucusu, Tü rkiye ç apındaki ö nemli isim 

Barıș  Kü pç ü , yeni tasarladıkları villayı anlatıyor. 

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Move Mimarlık
Lüks ve Şık

öyle olmalıydı ki evde olduğunuzu unutmadan, ofiste 
olduğunuz kadar konsantre olabilmeniz gerekliydi. Bir 
ofisin tüm kullanılabilirliğini çalışma odasına yerleştirdik. 
Kim bilir, belki de orada görüşme yapmak isterler. 
Bilindiği üzere, mutfaklar artık yaşam alanlarının en çok 
kullanılan yeri. Haliyle, bir kütüphane kötü olmaz diyerek 
konuyu biraz özelleştirdik. Gerek aydınlatma seçimleri 
gerekse kullanılan renkler ile oturma odası konforunu 
burada sağladık.
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Benim de en çok sevdiğimdir. Aydınlık salonları, az eşyalı salonların oldukça moda 
olacağını bilerek tasarladık. Merdivene, görüntüsünü kapıdan girene olduğu kadar 
içerde oturana da sunabilmek adına güzel bir yerleşim uyguladık. Işık girişlerini 
engellememek adına tüm eşya yerleşimlerini orantıladık.  Modern bir çizgiye 
dokunmak istediğimiz bu projede, duvardaki serbest dekor alanımızla birlikte belirli 
bölgelere detaylar gizledik. Gözü yormadan bunu yapmak, ustalık işi olsa gerek. 



Proje ekibinde Aloș Çavdar, İlkay Özen ve Zeynep Bayraktutan; uygulama 
ekibinde Kemal Çavdar ve Yasemin Höltzer’in yer aldığı 2A Atölye’nin İstinye 

Park Evleri’ndeki konut çalıșmalarını, firmanın ekibinden Kemal Çavdar, 
MAG Okurları için detaylandırıyor.

2A Atölye
İstinye Park’ta Bahçe Dubleksi

dekorasyon

ALOȘ ÇAVDAR

PROJE:  ALOŞ ÇAVDAR - İLKAY ÖZEN - ZEYNEP BAYRAKTUTAN
UYGULAMA: KEMAL ÇAVDAR - YASEMİN HEİTZER 

Bir tasarım, ustaca oynanan 
bir denge oyunu gibidir.

elli bir kültür birikimi, dünya görüşü ve estetik 
görgüsü sahip olan ev sahipleriyle çalışmak iyi 
sonuçları da her zaman beraberinde getiriyor; 
aynı İstinye Park Evleri’nde konumlanan Mimar 
Aloş Çavdar imzalı bu evde olduğu gibi ortaya 
keyifle yaşanacak zamansız mekânlar çıkmasını 

sağlıyor. Tasarımcının imzası mekânın her yerinde belirgin bir 
şekilde kendini gösterirken ev sahibinin bilinçli tercihler ve 
yönlendirmeleriyle daha çok, ailenin karakterini yansıtan bir 
atmosfer kurgulanıyor.

B

TV KÖȘESİ ÖZEL İMALAT
ORTA SEHPA MAXALTO LITHOS
KANEPE MAXALTO AURAE
DİVAN KNOLL BARCELONA
TABLO NAZ SİRMEN

TABLO SANDRA ÇAVDAR
KOLTUK MAXALTO APOLLO
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Bir tasarım, ustaca oynanan 
bir denge oyunu gibidir.

elli bir kültür birikimi, dünya görüşü ve estetik 
görgüsü sahip olan ev sahipleriyle çalışmak iyi 
sonuçları da her zaman beraberinde getiriyor; 
aynı İstinye Park Evleri’nde konumlanan Mimar 
Aloş Çavdar imzalı bu evde olduğu gibi ortaya 
keyifle yaşanacak zamansız mekânlar çıkmasını 

sağlıyor. Tasarımcının imzası mekânın her yerinde belirgin bir 
şekilde kendini gösterirken ev sahibinin bilinçli tercihler ve 
yönlendirmeleriyle daha çok, ailenin karakterini yansıtan bir 
atmosfer kurgulanıyor.

B

TV KÖȘESİ ÖZEL İMALAT
ORTA SEHPA MAXALTO LITHOS
KANEPE MAXALTO AURAE
DİVAN KNOLL BARCELONA
TABLO NAZ SİRMEN

TABLO SANDRA ÇAVDAR
KOLTUK MAXALTO APOLLO



dekorasyon

RAF/KÜTÜPHANE ÖZEL İMALAT
CAM KASELER PINAR ÖZORUNÇ-PİNOLİ GLASS 
FORNASETTi BEYMEN GİRİȘ ÖZEL İMALAT

MOZAİK LAMBA MOOOİ 
FOTOĞRAF ROHN MEIJER

TV KÖȘESİ ÖZEL İMALAT
ORTA SEHPA MAXALTO LITHOS
KANEPE MAXALTO AUREA
DİVAN KNOLL BARCELONA
TABLO NAZ SİRMEN
FOTOĞRAF REKA NYARİ

Bir tasarım, ustaca oynanan bir denge oyunu gibidir. 
Tasarımcı, hassas terazide bir kısmı fazla ya da bir 
ayrıntıyı eksik bırakmadan, kullanıcısıyla evin 
bütünleşmesi sürecinin peşindedir. Örneğin; bu evdeki 
aynaların her görüntü kompozisyonu, kullanıcıyı kendisi 
için olağan çevresiyle yansıtabilmeliydi. Böyle hassas 
kurgulu bir evde, yaşamın ayrıntısını ise seçilmiş objeler 
tamamlıyor. Ev sahiplerinin zevk düzeyi, lüzumsuz bir 
aşırılığı dışladığı gibi denge, yadırgatan bir ayrıntıyla 
aksatılmadı.

Ev, 2A Atölye tarafından ele 
alındığında, üst ve alt kat 
duvarları, yer döșemeleri 

tamamen yıkıldı ve yeni projeye 
göre düzenlendi.
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TAVAN AYNA ÖZEL İMALAT
TABLO İSMAİL ACAR

MİSAFİR WC DETAY MERDİVEN KOVASI ÖZEL İMALAT

EV SAHİBESİ YEȘİM ÖLMEZ
TABLO NAZ SİRMEN

YATAK BAȘI ÖZEL İMALAT
YATAK BAȘI AYDINLATMASI FLOS

LAMBA MOOOİ 

Ev, 2A Atölye tarafından ele alındığında, üst ve alt kat 
duvarları, yer döşemeleri tamamen yıkıldı ve yeni projeye 
göre düzenlendi. Isıtma ve soğutma sistemleri binadan 
bağımsız olarak düzenlendi. Elektrik ve su tesisat altyapıları 
bina girişine kadar yenilendi. Evin genelinde ıslak hacimler 
ve giriş holler mermer; odalar ve koridorlar lamine parke ve 
mermer olarak bitirildi. Mimari çalışmalar tamamlandıktan 
sonra Mayıs 2022’de ince yapı imalatları başladı. Dekorasyon 
ve bitirme imalatlarının yanında doğrama montajları, kaba 
duvar ve sıva imalatları, sıhhi tesisat ve mekanik işler de bu 
kapsamda gerçekleşip Temmuz 2022’de ev tamamlandı.  



İş Dünyası 
Yerebatan’da 
Buluştu
İş dünyasının temsilcilerini 
bir araya getiren İstanbul 
Buluşmaları’nın bu yıl yirmi 
birincisi Yerebatan Sarnıcı’nda 
gerçekleşti. 

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev 
sahipliğindeki etkinliğe iş hayatından pek çok yönetici 
katıldı. Seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç 
rehberliğinde özel bir tarih turuna da katılan davetliler, caz 
sanatçısı Selen Beytekin’in performansıyla kültür ve sanat 
dolu bir akşam geçirdi. 

davet

ÖMER KIZILȘEHNAZ VARDAR, SİNAN ȘAHİNBAȘ

GÜLBU-HAKAN BÜYÜKHANLI

ÖMÜR TAN-SAFFET EMRE TONGUÇ
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ilattan önce 4000 yılından itibaren insanoğlu 
kişisel bakımına önem vermeye başladı. 
Günümüzde güzellik merkezleri çok şık 
konsept mekânlar yaratarak hizmet veriyor.  
Biz bir güzellik merkezi tasarladık ve bu 

tasarım gerçek bir hikâye içeriyor.

M

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

İnșaat Mühendisi Tolgahan Coșkun ve Bünyamin Kuru, hayata geçirdikleri iki 
farklı güzellik merkezi projelerini anlatıyor.

TML Mimarlık
Güzellik Merkezi

Tolgahan Coșkun Bünyamin Kuru 
İnșaat Mühendisi Tasarımcı

dekorasyon

Tabii ki adında “güzellik” kelimesi olan bir işletme, 
iddialı bir işletmedir. Dolayısıyla yapılan işin kişiliğini 
ve tarzını yansıtan bir dekorasyon tercih etmek en 
önemli kriterdir. Güzellik salonları, müşterilerine 
sundukları vaadi öncelikle kendi mekânlarında 
hayata geçirmeli ve şık bir tasarımla hizmet vermelidir.



Bir güzellik salonu tasarımı 
yaparken özellikle mekanik 

(havalandırma, ısıtma, 
soğutma) tesisat ișlerinin çok iyi 

çözümlenmesi gerekir.

tmlmimarlik

www.tmlicmimarlik.com - info@tmlicmimarlik.com

Bir güzellik salonu tasarımı yaparken özellikle mekanik 
(havalandırma, ısıtma, soğutma) tesisat işlerinin çok iyi 
çözümlenmesi gerekir. Güzellik için uygulanan işlemlerde 
koku oluşabilir ve ortam kalitesini düşürebilir. Aynı şekilde 
ortam sıcaklığına da önem verilmelidir. Biz E-Lone Beauty 
ve YDA Center Esse Life Beauty’i tasarlarken geçmişten 
günümüze araştırmasını yaptık ve doğallığı yansıtmaya 
çalıştık. İki proje de yakında bitiyor. Bir kahveye bekleriz…

TML Mimarlık; mimari tasarım ve uygulama ofisi 
olarak YDA Center’da muhteşem bir ofis teslim etti. Bu 
ofiste makam ofisi ve diğer çalışma alanları için en fazla 
verim düşünüldü. Tabi ki kullanacak olan mekânlarda 
kişisel tercihler de bulunuyor.  MAG Aralık sayısında bu 
ofis hakkında yazdık. Ofis tasarımında teknik alt yapı 
ve dekorasyon ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak 
isterseniz okumanızı tavsiye ederiz.  



orlu Center 
M.C.K. Evi
Zorlu Center kalitesinden ödün vermeden, DEO’nun, 

modern ve elegan tasarım kurgusuyla yaklaştığı bu proje, ev 
sahibinin hayalleri ve yenilikçi bakış açısıyla bütünleşerek hayata 
geçirildi. 

185 m2den oluşan bu ev, kullanıcının ihtiyacı ve konforu 

Z
Yüksek Mimar Ozan Demirbaș ve Koordinatör Mustafa Dereli, 

Zorlu Center ev sahipliğindeki projelerini ve ardından yine aynı kullanıcı için 
tasarladıkları Bodrum Mandarin Oriental evinin proje detaylarını paylașıyor.

Özgün ve Detaycı

DEO İnşaat ve Mimarlık

doğrultusunda 2+1’den 1+1’e dönüştürüldü. Projenin 
genelinde projeye hâkim olan ithal bookmatch mermeri, 
salonda ve yatak odasında lamine parke ile bütünleşti. 

Salonda uygulanan diyagonal lamine parkeler 
sıradanlığı bozarak ortama sofistike bir dokunuş 
katarken duvarlarda kullanılan dekoratif boya, 
zamansız mekân yaratmakta büyük rol oynadı. 
Banyolardaki eşsiz mermer uygulamasına, Axor 
markasına ait Philippe Starck imzalı tasarım armatürler 
eşlik etti.

dekorasyon

OZAN DEMİRBAȘ, MUSTAFA DERELİ 
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Kullanıcı gereksinimleri göz önüne alınarak oda içerisinde iki 
bölümde fonksiyonel giyinme odaları oluşturuldu.

Açık mutfak ve salon arasında işlevselliği sağlayan bar tezgâh, 
kullanıcının konfor düzeyini arttırırken, estetik açıdan da 
tasarım bütünlüğünü sağlayan parçalardan oluştu.  

Salonda uygulanan diyagonal lamine 
parkeler sıradanlığı bozarak ortama sofistike 

bir dokunuș katıyor...



odrum 
Mandarin 

Oriental Evi 
Zorlu Center’da bitirilen proje memnuniyetinin 
ardından, aynı kullanıcıya ait Bodrum Mandarin 
Oriental evinin tasarımına başlandı. Kullanıcının 
ihtiyaçlarını ve zevklerini tanıyor olmanın verdiği 
güvenle kısa sürede tasarım süreci tamamlanıp 
uygulama kısmına geçildi. 

Projede yine göz alıcı mermer seçimleri ön plana 
çıktı. Stoneline’dan tercih edilen “Blue Onyx” mermer, 
kitaplıkta ve yemek masası arkasında modern sanat 
öğesi niteliğinde sergilendi. Salonun zemininde ve 
banyolarda ise neredeyse desensiz seçilen mermer, 
eve yalın ve ferah bir görüntü kazandırdı. Duvarlarda 
tercih edilen dekoratif boya, mekânın derinlik 
kazanmasını sağlayan en güçlü unsurlardan biri oldu.

B

dekorasyon
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Salonun bir duvarını boylu boyunca kaplayan TV ünitesi 
ise proje için özel üretildi. Oniks mermerle kusursuz bir 
harmoni yakalayan, Birmanya tikinden yapılma ahşap 
panel, mekâna sıcak bir hava kattı. Keskin ve yalın çizgilere 
sahip ünite, ona eşlik eden aksesuarları ön plana çıkardı. 
Oturma grubu ise yine aynı tonlarda Casa Mobilya’dan 
tercih edildi. 

Mutfak, Messe Mutfak tarafından Almanya’da üretildi. Açık 
mutfak konseptinde tasarlandı ve alanı belirlemek için de 
evin diğer bölümlerine göre daha koyu tonlar tercih edildi. 

Siteye ait olan koydan göz alabildiğince mavi denize bakan 
terasın zemininde; uzun yıllar kullanmaya elverişli, estetik 
açıdan göz doyurucu bir malzeme olan iroko döşeme 
kullanıldı. 

Projede göz alıcı mermer 
seçimleri ön plana çıktı.



Kadınların 
Penceresinden 
İstanbul’a 
Bakıldı
Üsküdar Belediyesi, resmin farklı 
alanlarında öne çıkan eserlerle 
sanatseverleri buluşturdu.

Ressam ve iş insanı Eda Erdoğan’ın, İstanbul’un manevi 
ritüellerini kadınların penceresinden yansıtan Alem-i Şuhud 
resim sergisinin açılışı, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı 
Zekeriya Şanlıer’in katılımıyla gerçekleşti. Eda Erdoğan yaptığı 
konuşmada, kadın ve kadına atfedilen güzelliklerin asırlar 
boyu hem kaleme hem de fırçaya ilham kaynağı olduğunu 
belirtirken, sergilenen yağlı boya eserleri ise; iş, cemiyet ve sanat 
hayatından yoğun ilgi gördü. 

davet

EDA ERDOĞAN

NARİN AKÇELİK
ESRA PEPE
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İstanbul’u kadınların gözünden 
yansıtan serginin açılıșına katılan 
davetliler oldukça keyifl i vakit geçirdi.

HÜLYA KALYONCU GÜL GÖLGE

TURGAY KIRAN

BETÜL DEMİR



Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre daha sahada kalarak kendini 
geliștiren ve edindiği tecrübelerle mimarlık ofisini açan İç Mimar Naciye Pirinç, 

tamamladığı projelerden, bir projeyi bașarı kılan unsurlardan ve tasarımda 
teknoloji kullanımının öneminden bahsediyor.

Naciye Pirinç İç Mimarlık 
Mesleği Sahada Öğrenmek

dekorasyon

NACİYE PİRİNÇ-OĞLU EMRE
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ncelikle kendinizden ve firmanızdan 
biraz bahseder misiniz? 
Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdum. İlköğretim 
ve liseyi tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar 
Fakültesi İç Mimarlık bölümünde lisans eğitimi 
aldım. Üniversite eğitimim boyunca İngiltere’deki 

yaz okullarına dil eğitimleri için gittim. Üniversitede ise 
bölüm başkanımız Prof. Dr. Bozok Özerdim ve Prof. Dr. Sevinç 
Kurt hocalarımın asistanlığını yaptım. Üniversitede kalmayı 
çok istesem de bir an evvel okulda aldığım saha eğitimlerini 
şantiyelerde uygulamaya geçmek istiyordum. Mezun olur olmaz, 
2010 yılında iş hayatına atıldım. Didim, Kuşadası, Bodrum 
başta olmak üzere çevremde ve yurt dışında pek çok projeye 
imza attım. Şu an on bir yaşında Emre adında bir oğlum var. En 
büyük ilham kaynağım. Birkaç firmada çalıştıktan sonra henüz 
çiçeği burnunda firmamı açmaya karar verdim. Naciye Pirinç 
İç Mimarlık Tasarım ve Uygulama Ltd. Şti henüz bir yaşında bir 
firma. Okulu bitirir bitirmez ofisimi açma hayalim olmadı. Sahada 
pişmeyi buna yeğledim, ancak zamanla ve tecrübeyle bu kararı 
aldım. Kuşadası Marina bölgesinde bir ofisim olsa da, ben hâlâ 
sahada olmayı çok daha fazla seviyorum, ne yalan söyleyeyim...

Tasarımını yaptığınız yerlerde yaşamak istediğiniz 
oldu mu hiç?
Bazen bir iş bitiyor ve sırtımı boş bir duvara yaslayıp “Vay canına!” 
diyorum, “İşte bu harika oldu.” ama sonra içimden bir el uzanıp 
beni oradan çekercesine alıyor ve diyor ki “Hadi kızım, senin 
işindi bu ve bitti. Şimdi eve gitme vakti.”. Bizim işimizde her bir 
iş bir empati kurma ile başlıyor tabii ki, çünkü kullanıcıyı analiz 
etmeden, ihtiyaçlarını belirlemeden projede çözüm üretemezsiniz 
ve biterken de bağ kurmadan işinden uzaklaşmayı becerebilmeli 
bence insan.

Bu sene iç mimaride beklediğiniz tasarım trendi 
nedir?
Kendi yorumunu her bir yeni kullanıcı ve proje için, özgün 
ve cesurca hayata geçirebilmeli tasarımcı. O kullanıcının 
ihtiyaçlarından doğan yorumladığı tasarımdır o mekânın trendi. 
Şimdi size ahşap çıtalamalar, aynalar, kromlar derdim ama 
trend demişken bir konuya değinmek istiyorum. Çağımızın 
hastalığı olan bilim kurgu dizi veya filmleri, 3D animasyonlar 
derken insanlığın duyguları gitgide kullan-at kültürüne sirayet 
etmeye başladı. Eşyadan yana zengin ama duygudan yana yoksun, 
zamandan yana yoksun bireyler çoğalıyor, “trend” namı aldı başını 
gidiyor... Trendlerin bu denli çoğaldığı ve ruhun açlığının da o 
denli arttığı bir dönemdeyiz..

Hangi alanları tasarlamak daha çok hoşunuza 
gidiyor?
Benim için kullanıcı esastır. Yani, aslına bakarsanız bugüne kadar 
otelden spaya, hamamdan restorana, klinikten güzellik salonuna, 
villalara ve pek çok kişiye özel projelere imza attım; ama size bir sır 
vermeliyim ki hiçbirinde önceliğim neyi yaptığım olmadı. Kime 
tasarladığım ile daha çok ilintili oldu işlerim. Bilmem anlatabiliyor 
muyum? Açıkçası hep çok güzel kalpli insanlarla çalıştım 
diyebilirim.

Projelerinizde teknolojiden ne ölçüde 
faydalanıyorsunuz? Bunun öneminden bahseder 
misiniz?
Teknoloji, yaşamımızda olmazsa olmazlarımız arasında. Bir projeyi 
tasarlarken ilk önce ihtiyaçlara göre hangi alt yapının yapılacağını 

Ö düşünmeliyiz. Bunları bilmesi için de bence bir iç mimar, 
mesleğinin ilk yıllarını şantiyede uygulama detaylarına 
hâkim olarak tecrübe edinmeli ki kağıda dökme kısmı en 
kolayı ama sorun teknoloji yardımı ile çizilen onlarca  şahane 
proje ve  uygulanabilirlikleri konusu... İşte o zaman süslü 
masalardan kalkıp tozlu çizmelerle sahada biraz dolanmak 
gerekiyor ki yaşam alanlarının ihtiyaçları hangi uygulama, 
birleşim detayları ile çözülüyor görmeli.  



Modaya yön veren perde tasarımlarıyla adım attıkları sektörde șimdilerde 
mimarlık, tasarım ve uygulama hizmetleri veren Divan Mimarlık’ın kurucusu 
Emin Erdoğan, ekibiyle birlikte yaptığı çalıșmaları ve köklü bir firma olmanın 

altında yatan bașarı öyküsünü anlatıyor.

Divan Mimarlık
Tasarım Sizinle Başlar 

dekorasyon

EMİN ERDOĞAN

120 magdergi.com.tr
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Emin Erdoğan, ekibiyle birlikte yaptığı çalıșmaları ve köklü bir firma olmanın 

altında yatan bașarı öyküsünü anlatıyor.

Divan Mimarlık
Tasarım Sizinle Başlar 

dekorasyon

EMİN ERDOĞAN Ankara’nın köklü sanayicilerinden İ.Ö. 
malikanesini tasarlayan Divan Mimarlık, 

genç ve dinamik ekibiyle memnuniyet 
odaklı çalıșmaktadır..

ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Neler yapıyorsunuz, sektöre nasıl 
adım attınız?
Divan Mimarlık şirketinin kurucusuyum. Küçük 
yaşlardan beri güzel sanatlara olan ilgim, mekânlar 
oluşturmaya yönelik bir tutkuya dönüştü. Kullanım 

amacına göre, gerektiğinde dinlenip gerektiğinde motive 
olabildiğimiz, enerjisi yüksek, olumlu mekânlar yaratmaya adadım 
kendimi. Organize sanayide başlayan serüvenimizde, birçok değerli 
iş insanının memnuniyeti ve gelen yoğun taleplerin sonucunda 
anahtar teslim proje ve uygulama hizmeti üzerine yoğunlaştık. Aynı 
zamanda bu sezon, uygulamasına başlayacağımız, Gölbaşı’nda 
bulunan loft villa sitesinin üzerine yoğunlaştık. Ekibimizle birlikte 
bu süreci güvenli, sistematik ve keyifli hale getirmek için son 
hızla çalışıyoruz. Genç, dinamik ekibimiz ve iş birliği içerisinde 
olduğumuz firmalar ile, tüm teknoloji ve yenilikleri takip edip 
projelerimizde uygulayarak büyüyoruz. Bizim için müşteri 
memnuniyeti her şeyin üzerinde. Müşterilerimizle tanışıyor ve 
projeleri bizzat her aşamasında takip ediyoruz. Biz Divan Home ve 
Divan Mimarlık olarak müşterilerimizi işin mutfağına alıyoruz.

Ö



dekorasyon

Arsadan bașlayıp tüm belediye süreçlerini, 
izin ve onaylarını takip edip sıfırdan, 
hayallerinizi tasarımlarımızla birlikte 

gerçeğe dönüștürmeyi hedefl iyoruz.

Yalnızca mimarlık hizmeti değil, köklü bir 
perde tasarımı yolculuğunuz da var. Geçmişine 
de değinerek firmanızı anlatır mısınız?
Babamızdan süregelen mazimiz perdeciliktir. Kendisinin 
benim üzerimde çok büyük rolü vardır. Benim ustamdır 
kendisi. Yenilikçi, modayı takip eden, modaya yön 
veren bir firma olmamız, bizi Ankara’nın köklü, büyük 
firmalarından biri yapıyor. Sadece Ankara ile sınırlı 
kalmayıp şehir dışı hatta yurt dışında da müşterilerimizin 
taleplerini büyük özen ve dikkatle yerine getiriyoruz. 
Bizim bu başarımızın arkasındaki sır, hayalleri gerçeğe 
dönüşen mutlu müşterilerimiz. Perde ile başladığımız bu 
yolculuğumuzda artan müşteri talepleri doğrultusunda 
ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırıyoruz. 
Son on ila on beş yıldır artan vakit sıkıntısına çözüm 
sunabilmek adına müşterilerimizin ihtiyacı olan tüm 
ürün ve hizmetleri tek bir mağazada mimarlarımızla 
beraber müşterilerimize sunuyoruz. Perde ve kumaşların 
yanı sıra halı çeşitleri, parke çeşitleri, duvar kağıtları, 
kişiye özel mobilya tasarımları, mimari çizimler gibi ev 
dekorasyonunda A’dan Z’ye tüm hizmetleri sunuyoruz.

Divan Mimarlık olarak hangi hizmetleri 
veriyorsunuz?
Anahtar teslim proje, projelendirme, tadilat ve bölgesel 
oda çalışması, danışmanlık hizmeti, teknik plan ve 
kesitler, tavan ve döşeme planları, elektrik, aydınlatma, 
havalandırma ve tesisat planları, malzeme ve mobilya 
listesi, vitrifiye ve armatür listesi, aydınlatma listesi, fiyat 
teklif listesi, 3D render (her oda için dört açı), 360° sanal tur 
(tüm odalar), final revizyon hizmetleri veriyoruz. Sadece 
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dekorasyon
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iç mimari değil, mimari olarak da güçlü ekibimizle proje 
onayları ve belediye sürecini bizzat takip edip hayalleri 
gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen tüm imkânları 
değerlendiriyoruz. Divan Mimarlık olarak, karma kullanım, 
konut, ticaret, fabrika, ofis, konaklama, eğitim, araştırma, 
kültür konularında proje hizmeti veriyoruz.

Her geçen gün büyüyen ve başarılı bir firma 
olmanızın sırrı nedir?
Tasarım sizinle başlar, önemli olan iç dünyanızı keşfedip 
size geri yansıtmaktır. Bizim için müşteri memnuniyeti her 
şeyin üzerinde. Müşterilerimizle tanışıyor ve projeleri bizzat 
her aşamasında takip ediyoruz. Müşterilerimizi sürecin her 
aşamasında videolarla fotoğraflarla haberdar ediyoruz.

Gelecekte yenilikleriniz olacak mı?
Çağdaş, yenilikçi ve geleneklerimize uygun modern 
yapıların tasarımlarını birleştirip kaliteyi sunduğumuzda 
ortaya çıkan tasarımları değerli müşterilerimize sunuyor 
ve referanslarımızla projelerimizi en iyi şekilde teslim 
edebilmeyi hedefliyoruz. Yılların kattığı deneyim ve tecrübe 
ile birlikte çalışma sahalarında her zaman bir adım önde 
gösterilen Divan Home ve Divan Mimarlık ekibi, yaptığı 
çalışmalarıyla referanslarına gün geçtikçe bir yenisini daha 
eklemeye devam ediyor. Divan Mimarlık, nitelikli yaşam 
alanlarının oluşturulmasını önemseyen bir yaklaşımla, 
kuruluşundan bu yana kamu ve özel sektör için önemli 
projeler gerçekleştirdi. Sadece anahtar teslim projeler değil, 
arsadan başlayıp tüm belediye süreçlerini, izin ve onaylarını 
takip edip sıfırdan, hayallerinizi tasarımlarımızla birlikte 
gerçeğe döndürmeyi hedefliyoruz. 

divanmimarlik
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“Hayal gücü ve yaratıcılık, takım ruhuyla 
birleștiği zaman ‘Archita’ adını alır.”

TANJU APAYDIN 
info@archita.com.tr

Kurulduğu günden bu yana uzun tecrübeler ve hayata geçirdiği projelerle sektörde 
önemli bir yeri olan Archita Design & Ideas, konut, restoran, ofis vb. alanlarda 
tecrübeli iç mimar kadrosuyla hem proje hem de anahtar teslim uygulama 
faaliyetlerine devam etmektedir. Tasarım ofisi olarak müşterilerimizin özel ve 
yenilikçi arayışlarını onların yaşam alanlarına estetik ve fonksiyonel dokunuşlarla 
sunmak en önemli önceliklerimizden biri olmuştur. Doğru tasarım yapmanın yanı 
sıra tasarlanan mekânı en iyi performans, zamanlama ve maliyetle birleştirerek 
müşteriye sunmak, işimizin en dikkat gerektiren kısımlarından biridir. Bu nedenle 
ilk adım olan doğru tasarımı ortaya çıkarmak için müşterinin yaşam tarzı, 
alışkanlıkları, zevkleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız ön görüşmeler, 
tasarım sürecimizin ilk adımı olarak kabul edilebilir.

Müşteriden alınan veriler doğrultusunda yapının 2 boyutlu proje üzerinde 
yerleşimini oturtmak bize hem mekânı doğru kullanmayı hem de bir sonraki adım 
olan 3D görselleştirme için iyi bir zemin hazırlamaktadır. 

Üç boyutlu proje tasarımına başlanan aşamada en önemli unsurlardan biri de 
renk, doku ve mekân bütünlüğünü en gerçekçi biçimde müşteriye yansıtarak 
onlara yaşayacakları mekânı hayal etmekten öte yaşatmak olmalıdır. Bu nedenle 
üç boyutlu görselleştirmelerimizde bizler Archita Design & Ideas ofisi olarak 
teknolojinin bütün yeniliklerinden faydalanıp her anlamda kendimizi geliştirerek 
sunumlarımızı bu doğrultuda yapmayı ve müşteriye hayallerini yaşatmayı 
hedeflemekteyiz. 

Sunumlar ve yapılan tasarım süreci sonunda ortaya çıkan projenin onaylanmasıyla 
beraber artık tasarımlarımızı hayata geçirme kısmı olan üretim sürecimize 
başlamaktayız. Detaylı bir şekilde hazırlanan üretim çizimleri ve malzeme 
seçimlerinin ardından alanında uzman saha ve üretim ekibimizle beraber projenin 
montaj aşamasına kadar her alanında bulunmaya devam etmekteyiz. Müşterimizin 
yaşam alanında mutlu olması ve her türlü kullanım kolaylığına ulaşıp alışması 
bizim proje teslimimizin en son ama en heyecan verici kısımlarından biridir. 

Bütün bu tasarım ve proje sürecinde müşterilerimizle kurduğumuz bağ sayesinde 
her an gittikçe büyüyen bir aile olmak bize işimizin kattığı en büyük değerlerden 
biridir. Archita Design & Ideas olarak bizler benimsediğimiz tasarım prensipleri 
doğrultusunda ailemizi büyütmekten mutluluk duyuyoruz.

Tasarım Serüveninde 
İç Mimari



elicity koleksiyonu, adına uyumlu enerjisi ile mutluluğun 
başrol olduğu hayatlara dokunuyor. Koleksiyonun 
başrolü ise; fırınlanmış gürgen ağacı, pirinç ve bronz 
gibi materyalleri, İtalyan kumaşı, santimetre başına yüz 
altmış ince ipliği ile bir jakar sanatı olan Felicity Puf.F

Derya Uysal ve Mimar Nurdan Çine Ekizler’in, ailelerinin üretim 
deneyimlerinden beslenerek olușturdukları özgün tasarımlarla Daida, 
kullanıcılarına her biri ayrıcalıklı, eșsiz ve el ișçiliği ürünler sunuyor...

Her Desende Eşsizlik Gizli

Daida Home

dekorasyon

Koleksiyonun “dekorasyon mücevheri” öngörüsü 
ile hazırlanan serileri Crystalline, Eden ve Halo 
mutluluğa açılan kanatlardan ve bu kanatların 
ışıltısından ilham alınarak tasarlandı. Crystalline 
serisinde altın kaplama ve free nikel bronz kaideli 
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Özenli el ișçiliği ile üretilen doğal tașların 
eșsizliği, her bir ürünün renginde, 

deseninde ve damarında gizli.

kristalleri; Eden ve Halo serilerinde ise altın kaplama 
ve free nikel bronz figürler ile mücevher şıklığı 
dekorasyona yansıyor.

Özenli el işçiliği ile üretilen doğal taşların eşsizliği, her 
bir ürünün renginde, deseninde ve damarında gizli.

Gerçek mi, Masal mı? 
Yaşam, sonsuz akışın izinde bir döngü. Bu döngüde var 
olan her şey zamanda tek bir anda, akışın başladığı ve 
bittiği noktada gizli. Döngünün içinde olduğumuzu fark 
ettiğimizde anlamlanır her şey ve içimizdeki ses dile 
geldiğinde soyunur kendi gerçeğine. 

Hayaller varsa masallar neden gerçek olmasın?

İşte bu yüzden sadece içimizdeki seslerin gölgeleriyle 
şekillenen tasarımların ruhu bizim hikâyemizde başrol 
ve bu tasarımlar sizin hikâyenizde olmak için usta 
ellerde, ustalıkla işlendiler. Antik dünyanın parlayan 
yıldızlarından mimar, heykeltıraş ve zanaatkâr 
Daidalos’un ışığından doğan Daida ile hayata bir iz, 
zamana bir an…  



ürk sivil mimarisinin önemli bir kolunu oluşturan 
han ve kervansaraylar; şehirler arası yollar 
üzerinde, gerek barınma veya ticaret kafilelerinin, 
gerekse bunlara katılan veya yalnız başlarına 
yolculuk yapan insanların konakladıkları ve 
tüm gereksinimlerini karşılayarak dinlendikleri 

birer anıtsal yapı olmuştur. Yolun izlerinde, Bitlis bölgesinde 
yer alan El-Aman Hanı’nın yeniden işlevlendirilerek hayata 
dönüş izlerine şahitlik edeceğiz; yapı on yıldır ıssız, atıl, 
işlevsiz olarak kaderine terk edilmişti.

Cumhurbaşkanlığımızın desteği, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi katkılarıyla, El-
Aman Hanı; bilim, sanat ve kültür merkezi olarak yeniden 
işlevlendirme projesi ile yaşayan ve yaşatan bir mekâna 
dönüşecektir.

El-Aman Hanı; hâlihazırda kullanımda olduğu yakın 
çevresiyle birlikte, yaklaşık 28600 m2lik bir alan içerisinde 
bulunmaktadır. Yapı kütlesel olarak parsel sınırları içerisinde, 
yaklaşık 4337 m2 alana oturmaktadır. Bu alanın 3040 
m2si kapalı alan, 1288 m2si avlu olarak kullanılmaktadır. 
Kapalı alan bünyesinde kervansaray konaklama birimi 
ve bir de hamam bulunur. Geri kalan ise; yeşil alan, yapıya 
araç ve yaya yaklaşımı sağlayan yollardır. Yapının mevcut 
durumuyla ilgili yapılan çalışmalarımızda, buranın uzun 
süredir kullanılmadığı ve buna bağlı olarak atıl durumda 
kaldığından, bakımsızlık kaynaklı basit onarım gerektiren 
olumsuzluklar tespit edilmiştir. İşte bu tespitlerin ışığında 
yeniden işlevlendirme, restorasyon projesi hazırlanmıştır. 
Burada amaç; hem yapıya ihtiyaca yönelik bir işlev 
kazandırmak hem de mevcut problemleri, basit müdahale 
yöntemleriyle ortadan kaldırmaktır. Tarihi ve mimarisiyle 

T

Yoldur insanı insana kavușturan. Yoldur uzakları yakın eden. Yoldur kültürlerin 
ve medeniyetlerin yayılmasına gelișmesine katkı sağlayan… Tarih boyunca 
bir bağ dokusu olan yollar, toplumlar arası ilișkilerin en önemli unsuru haline 
gelmiștir. İnsanları bir damar gibi birbirine bağlayan yollar; kültürel etkileșimin 
sürdürüldüğü, iletișimin ve sosyoekonomik gelișmenin sağlandığı araçların 

önemli bir unsurudur.

Leyla Yücel
Yolun İzleri

dekorasyon
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kent kimliğinin simgelerinden olan El-Aman Hanı, “Bilim 
Sanat ve Kültür Merkezi” olarak yeniden işlevlendirilmesiyle 
ıssızlığından kurtularak, yaşayan ve yaşatan bir yapı haline 
dönüşecektir. Bitlis halkı başta olmak üzere, çevre iller, 
yurt içi ve yurt dışı tüm kitlelere hitap ederek bulunduğu 
coğrafyaya, fonksiyonlarıyla değer katacaktır. Şehrin gelenek ve 
görenekleriyle, şehirle ve kültürüyle bağ kurmuş olup çağımızın 
dijital gereksinimlerine de cevap vermektedir. Yöresel hediyelik 
eşya dükkânı, Bitlis motiflerinin ilmek ilmek dokunduğu 
kilim atölyesi, bal işletmeciliğinde öncü illerimizden olan 
Bitlis’in kendine özgü balının tanıtımı ve satışının yapıldığı bal 
dükkânı, yörenin çömlek zanaatkârlarına yönelik düzenlemiş 
olduğumuz çömlek atölyesi ve el sanatlarına yönelik dönemsel 
sergi ve workshop alanları mevcuttur.

El-Aman Han Bilim Sanat ve Kültür Merkezinde; Bitlis Eren 
Üniversitesi eğitim kurumuna bağlı olarak bazı akademik ve 
idari faaliyetlerinin sürdürülmesi amaçlı konferans salonları, 
çok amaçlı salon, çalışma alanları, toplantı alanları planlanmış 
olup sürdürülebilirliği ve aynı zamanda yurt içi ve yurt 
dışından gelen misafirlerine kervansaray tarihindeki yapım 
amacına uygun olarak bu dönemin ihtiyaçlarına yönelik 
konaklama birimleriyle de, yazarlara, müzisyenlere, sanatçılara, 
akademisyenlere konaklama olanağı sağlamaktadır.

Şehrin her kesimini kucaklayan mekânsal çözümleriyle, gerek 
iç mekân çözümlerinde gerekse dış çevre düzenlemesinde sanat, 
edebiyat, müzik, söyleşi, sergi, konser, kafe, restoran, geleneksel 
el sanatları, açık hava müzesi, jeopark şehir tanıtım ve karşılama 
merkezi ve konaklama gibi birçok fonksiyon, bölgenin 
canlanmasına ve cazibe merkezi olarak El-Aman Han’ın 
sürekliliğinin sağlanmasına yönelik planlanmıştır. 

Yapının hamam kısmı jeopark müze olarak işlevlendirilerek, 
şehir karşılama merkezi olarak fonksiyon verilmiştir. Jeopark 
müze içerisinde şehir tanıtım alanları, kentin jeolojik 
güzellikleri, jeoloji kütüphanesi, bireysel ve toplu çalışma 
alanları, sergi alanları, dönemsel tematik dijital enstalasyon 
sergi alanı ile jeopark müzenin; şehrin tanıtımına katkı 
sağlayacak olup turizm potansiyelini artırarak şehre ekonomik 
ve sosyokültürel değer katması hedeflenmektedir.

Yapının avlu kısmı, bugüne kadar boş açık alan olarak 
bırakılmış ve herhangi bir fonksiyon yüklenmemiştir. 
Günümüzde ise fonksiyonel iç avlular, kullanıcıların yapıyla 
farklı açılardan görsel iletişim kurmaları ve fiziki çevreyi daha 
fazla benimsemeleri açısından oldukça etkilidir. Buradan 
hareketle, yeniden işlevlendirme projesinde avluya bir restoran 
planlanmış olup yörenin gastronomi kültürüyle ziyaretçilerin 
lezzet bağı kurması planlanmıştır. 

El-Aman Hanı’nın; ıssızlıktan, yalnızlıktan, terk edilmişlikten 
harap bir şekilde, gelen geçenin uzaktan izlediği, yaşamın 
olmadığı bir mekândan yaşayan ve yaşatan bir mekâna 
dönüşmesinin izlerini sizlerle paylaştım. 

Memleketimizde sayısız tarihî eserimiz kendi ıssızlıklarında 
her gün biraz daha yıpranıyor; tarihî eserlerimize sahip çıkarak, 
tekrardan işlev kazandırarak ayağa kaldırmanın izleri ile yaşam 
buluyor; yaşamın olmadığı, insanın ayak basmadığı her yer 
maalesef ıssız oluyor. Bir yapıyı insansız, yaşamsız bıraktığımız 
vakit, yapı bakımsızlıktan ve ihmalkarlıktan gün be gün 

bozulmaya dayalı kayıplar veriyor. Tarihî eserlerimizi yeniden 
işlevlendirerek ayağa kaldırdığımızda, memleketimize, 
bulunduğu bölgeye, ekonomiye, turizme, şehre, şehrin halkına, 
insana her şeye değer katıyor. Ecdat yadigârı değerlerimize 
sahip çıkıp ayağa kaldırmamız bizi değerli kılıyor. Bu 
bağlamda El-Aman Han Bilim Sanat ve Kültür Merkezinin, 
birçok tarihî eserimize örnek proje olacağı aşikârdır. 

Bu konulardaki hassasiyetlerinden dolayı emeği 
geçen, katkılarını ve desteklerini esirgemeyen 
Cumhurbaşkanlığımıza, Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Bitlis 
Valiliğine, Bitlis Eren Üniversitesine teşekkürlerimi, sevgi ve 
saygılarımı iletirim. 



ncelikle kendinizi kısaca tanıtır 
mısınız? Rumiihome’un öyküsü nasıl 
başladı, gayesi nedir?
38 yaşındayım ve İstanbul’da yaşıyorum. Üç 
çocuk annesiyim. Rumiihome’un hikâyesi, 
sunumlara olan ilgim ve sofra sanatına olan 

hayranlığımla başladı. Görselliğe çok önem veren bir yapım 
olduğu için, hazırladığım sofraların göze hitap etmesi benim 

Ö

2015 yılında, seçkin koleksiyonlar ilkesiyle yolan çıkan Rumiihome, özellikle 
porselen ürünlerine getirdiği yeni tasarımlar ve çeșitliliğiyle, her geçen gün 
daha çok sofrada yerini alıyor. Markanın kurucusu Rümeysa Kutlu, ürün 

yelpazesinden ve ilkelerinden bahsediyor.

Sofralarda Seçkin Tasarımlar

Rumiihome

dekorasyon

için öncelikti. Aslında aklımda hiç böyle bir işe atılmak yokken 
sosyal medya paylaşımlarım çok ilgi gördüğü için bu işe yöneldim. 
Sunumlarım ve kullandığım ürünler talep gördüğü için aslında iş 
kendisini bana getirdi. Tamamen hobi olarak başladığım bir işti. 

Rumiihome’un amacı, her eve mutluluk götürmek. Önceliğimiz 
hiçbir zaman maddiyat değil, ürünlerimizin ulaştığı kişilerin 
kalbine dokunmaktı. 

RÜMEYSA KUTLU
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Ürün yelpazemizde, kraliyet ailelerinin 
kullandığı gümüș ve el ișçiliği özel 

ürünler bulunuyor...

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor? Temin 
ettiğiniz ürünlerin üzerinde işlem yaparken ilham 
aldığınız noktalar var mı? 
Ürün yelpazemiz çok geniş olup farklı tasarımlara özellikle yer 
veriyoruz. Exclusive çalışmayı seviyorum. Yıllardır bu işe gönül 
vermiş özel zanaatkârlarla çalışıyorum, bazen bir ürünü tek adet 
üretip kişiye özel çalışma yapıyorum. 

Rumiihome tasarımı altında kendi ürettiğimiz ürünlerimiz var, 
toptan ve perakende satışları bizde. Ürün yelpazemizde birçok 
dünya markası ve saraylarda, kraliyet ailelerinin kullandığı 
gümüş ve el işçiliği özel ürünler bulunmakta. Bu sayede kişilerin 
sofralarında özel ve kalıcı olmak bizim için en büyük ilham 
kaynağı. 

Müşteri memnuniyeti açısından ne tür hizmetler 
sunuyorsunuz?
Bizim için en önemli ilkelerden bir tanesi ürünü alan 
müşterilerimizin; o ürünü severek ve içine sinerek kullanıyor 
olmasıdır. Her türlü ürün değişimi yapılmakta olup gerekirse 
müşteriyi memnun etmek açısından ücret iadesi yapmaktayız. 
Satışlarımızın yüzde ellisi online satış olduğu için Türkiye ve 
yurt dışı tüm satışlarımızda oluşabilecek sıkıntıda ücretsiz 
olarak telafisini yapmaktayız. 



era Mogan projesini 
geliştirmenizdeki motivasyonunuz 
neydi? Yola nasıl çıktınız? 
Pera Mogan, Aksa Orman Ürünleri Ltd. Şti. 
tarafından inşası tamamlanan bir villa konut 
projesidir. Aksa Orman Ürünleri, 1985 yılında 

orman ürünleri alanında faaliyet göstermeye başlamış ve 
1990 yılında kurumsallaşarak mobilya ve inşaat alanında 
faaliyet göstermeye devam etmiştir. Ankara Gölbaşı 
ilçesinde inşası tamamlanan Pera Mogan Konakları 
projesi ise küresel anlamda hepimizi çok etkileyen 
Covid19 pandemisi döneminde şekillenmeye başladı. 
Zira hepimizin evlere kapandığı bu dönemde açık hava 
ve doğayla temasın önemini bir kez hissetmiş olup insan 
hayatına bunu entegre etmenin en kolay yolunun bahçeli 
bir ev ile sağlanabileceği düşüncesi ile bu projeye adım 
attık. 

P
Pandeminin ardından açık hava ve doğaya olan özlemin daha çok 

hissedilmesiyle ortaya çıkan Pera Mogan Konakları projesinin içerdiği 
ayrıcalıkları, Aksa Orman Ürünleri Ltd. Ști. Yönetim Kurulu Bașkanı 

Adem Toprak, MAG Okurları için detaylandırıyor.

Pera Mogan Konakları’nda
Mavi ve Yeşil Bir Arada

röportaj

Pera Mogan’dan genel hatlarıyla bahseder 
misiniz? Ne çeşit villalar bulunuyor? Bunların 
ortak özellikleri ve farklılıkları neler? Villaların iç 
mekân tasarımlarındaki çıkış noktalarınız nelerdi?
Pera Mogan Konaklarında; üç farklı tipte villa bulunmaktadır. 
Villa tipleri büyüklüklerine göre şekillenmiş olup; tek 
başına yaşayan bireyler veya yeni evli çiftler düşünülerek 
tasarlanmış olan Villa Unique, biraz daha büyük bir ev tercih 
etmek isteyenler için tasarlanmış olan Villa Art ve son olarak 
geniş aileler için tasarlanmış olan Villa Nature şeklinde inşa 
edilmiştir. İlk bakışta dış cephe tasarımında Helenistik mimari 
çizgileri ile dikkat çeken Pera Mogan Konakları, iç tasarımında 
daha modern bir dokunuşla sizlere şık ve ferah bir yaşam alanı 
sunmaktadır. Villaların iç tasarımında; siz müşterilerimizin 
konforuna odaklanılmış olup lüks anlayışına yeni bir bakış 
açısı kazandırılmıştır. Pera Mogan Konaklarında yaşam 
standartlarınızı yeniliyoruz.

ADEM TOPRAK
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Villalarımız göl manzaralı olup 
mavi ve yeșilin eșsiz uyumuna 

ev sahipliği yapmaktadır. 

Villa tipleri genellikle villaların iç tasarımında farklılıklar yaratmış 
olup bütün villaların geniş bahçeleri bulunmaktadır. Ek olarak; 
villalarımız göl manzaralı olup mavi ve yeşilin eşsiz uyumuna ev 
sahipliği yapmaktadır. 

Şehirdeki gürültü ve hava kirliliğinden uzak ama bir o kadar da 
merkeze yakın konumuyla dikkat çekmekte olan Pera Mogan 
Konakları, nisan ayı itibarı ile oturuma hazırdır. 

Pera Mogan, sakinlerine hangi ayrıcalıkları sunuyor? 
Pera Mogan Konaklarında 7/24 güvenlik, akıllı ev sistemleri, iki araç 
için uygun otopark, elektrikli araç şarj istasyonu, fiber optik internet 
altyapısı, hassas yangın sistemleri, sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, 
kafeterya, spor salonu ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Geniş 
bahçe olanakları ile doğayla iç içe bir yaşam sunan Pera Mogan aynı 
zamanda göl manzaralı geniş balkonları ile de konforlu bir yaşam alanı 
sunmaktadır.  
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Sıkça vakit geçirdiğiniz 
ortamları sizler için 

derlediğimiz mobilya ve 
aksesuarlarla dekore ederek 

kıș ambiyansını evinize 
davet edin.
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YOI DESIGN
Yastık

GULECDECOR
Yemek Takımı 133.000  

VAKKO
Sehpa 10.950  

MAJİ ATELIER 
Eos Fincan  

ZARA HOME
Kapı Tutucu 429  

134 magdergi.com.tr



Ferforje Villa Projelerimiz  •  Ferforje Salıncak  •  Ferforje Yatak  •  Ferforje Sedir  •  Dekoratif Demir İmalatları
Pencere Korkuluğu  •  Bina Giriş Kapısı   •   Bahçe Duvar Korkuluğu  •  Raylı Garaj Kapısı  •  Bahçe Giriş Kapısı

Merdiven Korkuluğu  •  Ev Aksesuarları  •  Panel Çit Sistemleri

serhanilceferforje

FERFORJE DEMİR KORKULUK SİSTEMLERİ

32. Sokak Numara: 12/F Ostim / Ankara       T: 312 395 44 42      Gsm: 0533 467 41 42

w w w . s e r h a n i l c e . c o m . t r -  w w w . s e r h a n i l c e . c o m



Mekânlarınızda açık renkler ve 
ahșap mobilyaları tercih ederek 
huzurlu evlerinizde dinlenmenin 

konforunu yașayın...
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YOI DESIGN-PIP STUDIO
7’li Yemek Seti 5.750  

YARGICI
Dekoratif Obje 1.299  

TEPE HOME
Gardırop 11.610  

TEPE HOME
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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

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

40 yıllık 
tecrübemizle

yaşam alanlarınızı
tasarlıyoruz.



Ödül 
Töreninde 
Ünlü Geçidi
Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun 
Etki” sloganıyla bu yıl yedincisini 
düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 
kazananları muhteşem bir ödül 
töreniyle açıklandı.

İki yıl aradan sonra ilk kez fiziksel ortamda, Sabancı Center’da 
düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü 
Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın 
sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Genç sanatçıların yoğun ilgi 
gösterdiği yarışmanın ödül törenine, sinema dünyası ve cemiyet 
hayatından pek çok tanınmış isim katıldı. 

davet

AHU YAĞTU

MIKE DOWNEY, GÜLER SABANCI, NEVGÜL BİLSEL SAFKAN, ZEYNEP ATAKAN, NESİM BENCOYA
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Ödül 
Töreninde 
Ünlü Geçidi
Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun 
Etki” sloganıyla bu yıl yedincisini 
düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 
kazananları muhteşem bir ödül 
töreniyle açıklandı.

İki yıl aradan sonra ilk kez fiziksel ortamda, Sabancı Center’da 
düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü 
Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın 
sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Genç sanatçıların yoğun ilgi 
gösterdiği yarışmanın ödül törenine, sinema dünyası ve cemiyet 
hayatından pek çok tanınmış isim katıldı. 

davet

AHU YAĞTU

MIKE DOWNEY, GÜLER SABANCI, NEVGÜL BİLSEL SAFKAN, ZEYNEP ATAKAN, NESİM BENCOYA

Sinema dünyası 
ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimleri Sabancı 
Vakfı 7. Kısa Film 
Yarıșması ödül 
törenine yoğun ilgi 
gösterdi.

GÖZDE DURU, NURSEL KÖSE

GÜLAY AFȘAR

EZEL AKAY

YEKTA KOPAN
KAAN URGANCIOĞLU



MARIA EDUARDO GRILLO, JAIME LEITAOJUGNU-MANUJ GARG JAN PSENICA, JULIANA BENOVA

Hindistan 
Bağımsızlığını 
Kutladı
Hindistan Büyükelçiliği, 
ülke bağımsızlığının 
yetmiş dördüncü yıl 
dönümü sebebiyle Ankara 
HiltonSA’da bir resepsiyon 
düzenledi.

Hindistan Ankara Büyükelçisi Virander Paul’un 
ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda 
yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki 
ülkenin millî marşları ile başlayan resepsiyonda 
Hindistan’ın yöresel yemekleri ve dansları tanıtıldı. 
Etkinlikte bir konuşma yapan Büyükelçi Paul, 
Hindistan’ın cumhuriyeti kabul edişinden ve ülke 
ekonomisinden bahsetti. Büyükelçinin ardından 
mikrofonu alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay ise iki ülkenin iş birliğini ele aldı. 

davet

ANGELA DE CRUZ, JOAO CHANTRE VIRANDER PAULRACHELINE SHADAP
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Firavun’un 
Sergisine 
Büyük İlgi 
Dünyanın önemli metropollerini 
dolaşan ve ziyaretçilerin 
yoğun ilgisiyle karşılaşan 
“Tutankhamun, Çocuk Kral’ın 
Hazineleri” sergisinin açılışı özel 
bir davetle gerçekleşti.

Serginin organizatörü Level AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Tufan Zaman ev sahipliğinde ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 
anlatımıyla gerçekleşen etkinliğe; iş, sanat ve cemiyet 
hayatından birçok ünlü isim katıldı. Dört yüzden 
fazla eserin sergilendiği ve Türkiye’de ilk kez görücüye 
çıkan Tuthankhamun sergisi, projeksiyon gösterileri ile 
ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşattı. 

davet

IRMAK ARICI NASUH-MİNE MAHRUKİ

SİNEM YILDIRIM

TUFAN ZAMAN, İLBER ORTAYLI

SEMA ÖZTÜRK HANDE ATAİZİ NARİN AKÇELİK HÜSEYİN KARA, JESSICA MAY

YAĞMUR TANRISEVSİN TÜLİN ȘAHİN ASLIHAN KARALAR ASLI TURANLI

Dünyanın 
pek çok 
ülkesini gezen, 
çocuk kral 
Tutankhamun’un 
sergisi, 
Türkiye’de ilk 
kez açılarak 
yoğun bir ilgiyle 
karșılaștı.



SEMA ÖZTÜRK HANDE ATAİZİ NARİN AKÇELİK HÜSEYİN KARA, JESSICA MAY

YAĞMUR TANRISEVSİN TÜLİN ȘAHİN ASLIHAN KARALAR ASLI TURANLI

Dünyanın 
pek çok 
ülkesini gezen, 
çocuk kral 
Tutankhamun’un 
sergisi, 
Türkiye’de ilk 
kez açılarak 
yoğun bir ilgiyle 
karșılaștı.



ijital çağ, dönüşüm ve fütüristik 
yaklaşımlardan diş hekimliği mesleği 
nasıl etkilendi? 
Temel olarak biz hastalarımıza sağlık sunuyoruz, 
bu hekimliğin özü. Bunun yanında, dişlere 
yeni bir görünüm ve dizayn da veriyoruz. 

İnsanoğlunun ömrü uzadı ve artık insanlar yaş almak istiyor 
ama yaşlanmak istemiyor. Yani hastalarımız bizden ne istiyor? 
Sağlık, estetik ve dayanıklı, sorunsuz tedaviler. Yani beklentiler 
yükseldi. 

Günümüzde birçok teknolojik gelişim hayatımızda 
yer alıyor. Peki, bu teknolojiler ve teknolojik 
gelişmeler diş hekimlerine ve hastalarınıza ne 
sağlıyor?
“Mutsuzluk ekonomisi” olarak adlandırdığımız durumun sesi 
aslında on yıl önceden gelmişti. Ben New York Üniversitesinde 
Estetik Diş Hekimliği yüksek lisans programını tamamladım. 
Covid19’a kadar da her yıl fiziksel olarak aynı üniversitenin özel 
eğitimlerine katılmaya devam ettim. Şimdiyse online eğitimler 
alıyoruz. Sonuç olarak dijital çağda eğitim de artık dijital, yani 

D

Ulusal ve uluslararası sahada hizmet veren Dental Estetik 
Center’ın kurucusu Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu, dijitalleșmenin 

diș hekimliğine olan etkilerini ele alarak teknolojinin sağladığı 
olanakları MAG Okurları için detaylandırıyor.

Güzin Kırsaçlıoğlu                              
Diş Hekimliğinin Dijital Çağı

sağlık ve güzellik
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Mutlu bir gülümseme için 
Hollywood yıldızı olmaya gerek yok. 

Artık herkes bir yıldız.

biz bilgiye her yerden ulaşıyoruz. Sadece biz değil, hastalarımız da 
öyle ve artık herkes daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam istediğinde 
bu bilgi ve tedavi neredeyse, dijital ortamda hekimlere ulaşıp 
istediği ülkede istediği doktora gidebiliyor. 

Dijital çağda artık herkesin bir yayın organı var ve siz bir hastanıza 
“Size implant yapalım.” dediğinizde implant uygulamasını yapan 
hekimler telefonunuza geliyor.

Günümüzde bilgi ve tedavi kişinin eline geliyor. Bu da diş 
kliniklerini international, yani uluslararası yapıyor. Bütün bunlar 
bize 2004 yılında Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisinde 
anlatılmıştı.

Bu dernek dünyanın öncü diş hekimlerinin üye olduğu bir dernek. 
Ben de 2015’ten beri Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi 
üyesiyim. Sadece dört Türk üyesi olan bu dernekte tüm ülkelerden 
liderler, diş hekimleri var. Onlar bu dijital dönüşümü çok önceden 
öngörmüştü ve ülkeler arası sınırların kalkıp herkesin bir gün 
tedavi olmak için bir ülkeden bir ülkeye gidebileceğini biliyorlardı. 
Öyle de oldu. Bugün sağlık turizmi, tüm dünya çapında oldukça 
popüler bir hale geldi. Bence bu durumdaki en önemli etken 
dijitalleşmedir.

Hastaların bir kliniğe ulaşım hikâyesi nasıl oluyor? 
Dijitalleşme bu anlamda ne işe yarıyor?
Hastanın, bir kliniği ya da doktoru bulup iletişime geçme 
yolculuğunda enteresan hikâyeler yaşanıyor, çünkü bir diş 
tedavisinde esas olan, hasta memnuniyetidir. Bu memnuniyet, 
hastalarımızın dijital mecralar kullanarak bizleri duyurmasıyla 
yayılıyor. Yani “word of mouth” denilen “ağızdan ağıza pazarlama” 
artık dijital ortamda oluyor. Boston’dan bir hastamız, öğrenci 
olan yeğenini ziyarete gelmişti. Kliniğimize, diş tedavilerini 
yaptırdıktan sonra  patronunu ve onun kızını getirdi. Youtube 
kanalı olan bir akrabası aracılığıyla bizi orada tanıttı ve şimdi bize 
“Boston’da meşhursunuz, herkes sizi biliyor.” diyor. İşte dijitalin 
yüzü. Biz hastalarımızı tedavi ederken birçok dijital teknolojiden 
yararlanıyoruz, zamanı etkin kullanıyoruz. Aynı zamanda onlarla 
iletişimde de dijital teknolojileri kullanıyoruz.

CANSU UZUN ÖNALAN, CEYDA KANLI DURSUN, GÜZİN KÖSEDAĞ KIRSAÇLIOĞLU,
DEMET HOROZ, HATİCE BETÜL SAYLAR

Bunun en güzel örneklerinden biri, hastalar ülkemize 
gelmeden önce muhtemel tedavi planı hakkında onlara bilgi 
verdiğimiz Facetime (görüntülü) görüşmeleri. Tabii hasta-
hekim ilişkisinde iletişimi baz aldığımızda bir Amerikalı ile 
İngiliz ya da bir Iraklı ile İspanyol aynı olmayabiliyor. Her 
ulusun kendine göre iletişim tarzları var. Bu iletişimin ortak 
dili dijital ortamlar.

İleriye yönelik amacınız nedir?
Ben ülkemi çok seviyorum. Ankara’mızda çok kıymetli 
hekimler ve klinikler var. Dijital dönüşüm ile her klinik 
bir dünya kliniğine dönüşebilir. Böylece Ankara’mız sağlık 
turizminin başkenti olabilir. Bu hem ülkemiz hem de 
hastalar için bir KAZAN KAZAN durumu. Bunun ülke 
ekonomisine ve Ankara’mıza büyük katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.  

GÜZİN KÖSEDAĞ KIRSAÇLIOĞLU, İREM SENA DİVANLIOĞLU
HATİCE BETÜL SAYLAR, CEYDA KANLI DURSUN, DEMET HOROZ



Patronlar 
Okulunda 
Yılbaşı Partisi
Yalnızca patronların katıldığı 
interaktif eğitim platformu, 
eğlenceli bir partiyle yeni yılın 
gelişini kutladı.

Seçkin iş insanlarının, deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya 
geldiği Patronlar Okulu, 2023 yılını, Swissôtel’de gerçekleşen bir 
davet ile kutladı. Kurucu Sibel Kaya ev sahipliğinde düzenlenen 
gecede Sadettin Saran bu yılın onur ödülünü, geçen senenin 
onur ödülü sahibi olan Sani Şener’in elinden aldı. 

davet

FARUK SÜREN

ESEN-ALPER ZİYALSADETTİN SARAN ESRA OFLAZ GÜVENKAYA

UĞUR TALAYHAN, SİBEL KAYA
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“Hayata bırakacağınız tebessümler ve bașarılar kalıcı olacaktır.” diyen 
iș insanı, yönetici ve Sivasspor eski asbașkanı Serkan Aydın, eğitim 

sektöründeki yenilikçi ve ileri görüșlü hareketleriyle fark yaratıyor. Bu alandaki 
yeni girișimi olan Monte Bia Okulları ile, yabancı dil öğrenerek akademik 

bașarıya ulașıp kendilerini mutlu edecek alanı seçen öğrenciler yetiștirmeyi 
hedefl eyen Aydın, hayatındaki dönüm noktalarını, bașarılarını, projelerini ve 

felsefesini MAG Okurlarına anlatıyor.

Serkan Aydın  
Çalıșkan, Hareketli, Mücadeleci

özel
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olduğumu düşünüyordum. O gün bir aydınlanma yaşadım. 
Patronluk bir meslek dalıymış, söylediğim yanlış anlaşılsın 
istemem; fakat patronluğun birinci kuralı aptallıktan 
geçiyormuş, bunu o gün öğrendim ve o günden sonra hiçbir işi 
bilmediğimi bilip “aptal” olmayı tercih ettim. 2022 sonlarında 
yüzün üzerinde kurduğum aile şirketlerimizle  yollarımı  
ayırdım  ve  yeni  bir  maceraya  atıldım.  Bu  heyecanı  
çok özlemişim. Açıkçası yeniden ve sıfırdan başlamanın 
keyfini yaşıyorum. Bu yıl yaptığım girişimlerle yeni bir 
marka oluşturuyorum. Beş yıl içerisinde, eğitim sektöründe 
oluşturacağım bu markayla Türkiye’nin lideri olmayı, yurt 
dışında da saygınlık kazanacak eğitim kurumlarına sahip 
olmayı hedefliyorum.

Yakın zamanda bir eğitim kurumuna öncülük 
etmeye başladınız. Monte Bia Okullarından biraz 
bahseder misiniz? Bu kararınızda etkili olan 
motivasyonlarınız nelerdi?
Bu kararımdaki en büyük motivasyonum çocuklarımdı. Üç 
kız babasıyım. Çocuklarımdan en küçüğü okul öncesine, 
ortanca kızım ilkokula, büyük kızım da sekizinci sınıfa 
gidiyor. Ankara’da bir okul markasının şubesine ortak oldum.  
Bu süreçte, hem veli hem okul işletmecisi olarak, gördüğüm 
olumsuzluklar beni bu alanda olmaya yönlendirdi. Bir 
ülkenin geleceğini eğitim belirler, ben de bu duyguyla eşsiz 
ülkemin geleceğine bir iz bırakmak istedim.

Monte Bia Okullarının ayrıcalıkları neler? 
Öğrencilerine ve velilerine neler vadediyor? 
Gayeniz nedir?
Akademik başarı her okulun hedeflerindeki olmazsa 
olmazıdır. Bunun adı öğretimdir. Teknoloji hayatımıza 
girmeden önce eğitimi ailemizden ve sokaktan alıyorduk. 

ldukça başarılı bir yönetici ve iş 
insanısınız; pek çok projede yer 
alıp adınızdan söz ettirdiğiniz işler 
gerçekleştirdiniz. Sizi sizden dinleyebilir 
miyiz? Çocukluğunuz, gençliğiniz, 

eğitimleriniz hakkında kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
Ben  gecekondu  mahallesinde  büyümüş,  bulunduğumuz  
mahallenin  zengin  ve  şımarık  çocuğuydum. Ailenin en küçük 
çocuğu olmanın avantajlarını yaşadım. Yirmi dört yaşına kadar  
çok gezdim. O yaşta yaşadığımız bir sıkıntı ile bir anda kendimi 
işlerimizin merkezinde buldum. Bize bu sıkıntıyı yaşatan kişiye 
hep saygı ve minnet duydum, çünkü o günleri yaşamasaydım 
bugün bir başarı hikâyem olmayacaktı. İki defa üniversiteyi 
yarım bıraktım; kırk yaşında tekrar üniversite sınavına girdim, 
şimdi Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi öğrencisiyim.

Hayatımdaki dönüm noktası burada bitmedi. Üç defa kanser 
vakası atlattım, hepsinden başarı ile çıktım, mücadeleci ruhum 
ve başarısızlığa tahammülümün olmamasının zaferini yaşadım. 
Her canlının ölümü, hayatın kaçınılmaz gerçeğidir. Bu süreçte 
şairin şu sözleri çınladı kulaklarımda: “Dünya dediğiniz, abiler, 
aha benim şu yüreğim kadar.  Abiler,  hayat  dediğiniz,  ne  
kadar  gülebiliyorsak  o  kadar.”  Kısacası, hayata bırakacağınız 
tebessümler ve başarılar kalıcı olacaktır.

Bulunduğunuz noktaya gelene kadar hangi 
yollardan geçtiniz? Tecrübelerinizi paylaşır 
mısınız? 
Yirmi dört yaşındayken yaşadığımız bazı sıkıntıların sonucunda 
ülkenin önde gelen firmalarının birinden iş istemeye gittim. 
Oradan çıktığımda büyük bir şaşkınlık içindeydim, çünkü 
görüştüğüm firmanın tüm yetkililerinden daha akıllı ve zeki 

Bir eğitim  kurumunun ebedi  
yaşayabilmesi için vakıfl aşması  

kaçınılmazdır. 

O



özel

Bugün; paylaşmayı, istişare etmeyi, hayata karşı mücadele 
vermeyi bilmeyen bir nesil yetişiyor. Bilimi, sanatı ve sporu 
bilen çocuklar bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Oysa 
hem yabancı dili öğrenip hem akademik başarıya ulaşıp hem 
de kendilerini mutlu edecek alanı seçip bu konuda kendilerini 
geliştirebilirler. Mesela on sekiz yaşında mezun olan bir birey 
artık sporcu olabilir mi? Erken yaşta müzik kulağı gelişen ve 
bu alanda var olmak isteyen bir bireyin on sekiz yaşına kadar 
bu eğitimleri alması hedeflerine ulaşmakta kolaylık sağlamaz 
mı? Akademik başarılarının yanında bu tip yetenekler erken 
yaşta tespit edilip bu alanlarda da hedeflerine ulaşmaları 
sağlanabilir. Bu zamana kadar bunların uygulanamamasının 
ve yapılamamasının en büyük nedeni mali koşullardır. Ben 
de bu konuyu göğüsleyebileceğimi düşünerek yeni bir model 
oluşturmak ve eğitimini her alanda tamamlamış çocuklar 
yetiştirmek için bir yola çıktım. Bir ekip kurduk ve bu ekip benim 
heyecanımı zirveye taşıdı. Hayallerimizi gerçekleştirebileceğimizi 
gördüğüm zaman çocuksu bir mutluluk yaşadığımı hissettim. 
Ekibimle aynı hisleri, heyecanı ve mutluluğu paylaşıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerin başarıyı  getireceğinden  eminim; ama  
şunu  da  unutmamak  gerekiyor ki bireysel başarılar geçicidir. 
Bir kurumun yaşayabilmesi ve sürdürülebilir olması için 
profesyonelleşmesi gerekir. Dolayısıyla  bu  eğitim  kurumunun  
ebedi  yaşayabilmesi  için  vakıflaşması  kaçınılmazdır.  Ben  de  
bu  minvalle babamın adına bir vakıf oluşturup bu kurumun, 

oluşturduğum vakıf tarafından yönetilmesini sağlayacağım. 
Kurumun getirisinin de bir kısmını vakfa bağışlayarak bu 
vakıf sayesinde Türkiye genelinde ihtiyaç duyan birçok 
çocuğun eğitim almasını sağlayacağız.

Peki, spor alanında yeni projeleriniz olacak mı?
Spor ve sanat benim hayatımın büyük bir parçası. 
Sivasspor’da asbaşkanlık yaptım. Spor camiasıyla muazzam 
bir ilişkim var. Dolayısıyla oradan edindiğim bilgi ve 
tecrübelerimden tüm öğrencilerimizin de faydalanmalarını 
sağlayacağım. Satın almak için girişimlerde bulunduğum 
birkaç kulüp oldu, bu arzum halen devam ediyor. Bu 
girişimler olumlu sonuçlanmasa bile okullarımızın adıyla 
da farklı branşlarda profesyonelleşmeyi hedefliyorum. 
Spor her insan için önemli bir detay. Hem hobi yönünden 
hem sağlık yönünden çok önemli. Çocuklar bu alanda 
profesyonelleştiği taktirde belki de tüm hayatı boyunca 
bununla yaşayacaklar. Günümüz koşullarında spor 
bir endüstri haline gelmiş durumda. Sporun farklı 
dallarında başarılı olan öğrencilerle özel ilgilenip onları 
mezun ettiğimizde bir yerlere gelebilmeleri için tüm 
gayreti göstereceğimden emin olabilirler. Bununla ilgili 
de bir akademi kurulumuz var. Profesyonel ve işinin ehli 
insanlarla birlikte, onları hayallerine kavuşturacağımızı 
düşünüyorum.
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Bugün; paylaşmayı, istişare etmeyi, hayata karşı mücadele 
vermeyi bilmeyen bir nesil yetişiyor. Bilimi, sanatı ve sporu 
bilen çocuklar bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Oysa 
hem yabancı dili öğrenip hem akademik başarıya ulaşıp hem 
de kendilerini mutlu edecek alanı seçip bu konuda kendilerini 
geliştirebilirler. Mesela on sekiz yaşında mezun olan bir birey 
artık sporcu olabilir mi? Erken yaşta müzik kulağı gelişen ve 
bu alanda var olmak isteyen bir bireyin on sekiz yaşına kadar 
bu eğitimleri alması hedeflerine ulaşmakta kolaylık sağlamaz 
mı? Akademik başarılarının yanında bu tip yetenekler erken 
yaşta tespit edilip bu alanlarda da hedeflerine ulaşmaları 
sağlanabilir. Bu zamana kadar bunların uygulanamamasının 
ve yapılamamasının en büyük nedeni mali koşullardır. Ben 
de bu konuyu göğüsleyebileceğimi düşünerek yeni bir model 
oluşturmak ve eğitimini her alanda tamamlamış çocuklar 
yetiştirmek için bir yola çıktım. Bir ekip kurduk ve bu ekip benim 
heyecanımı zirveye taşıdı. Hayallerimizi gerçekleştirebileceğimizi 
gördüğüm zaman çocuksu bir mutluluk yaşadığımı hissettim. 
Ekibimle aynı hisleri, heyecanı ve mutluluğu paylaşıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerin başarıyı  getireceğinden  eminim; ama  
şunu  da  unutmamak  gerekiyor ki bireysel başarılar geçicidir. 
Bir kurumun yaşayabilmesi ve sürdürülebilir olması için 
profesyonelleşmesi gerekir. Dolayısıyla  bu  eğitim  kurumunun  
ebedi  yaşayabilmesi  için  vakıflaşması  kaçınılmazdır.  Ben  de  
bu  minvalle babamın adına bir vakıf oluşturup bu kurumun, 

oluşturduğum vakıf tarafından yönetilmesini sağlayacağım. 
Kurumun getirisinin de bir kısmını vakfa bağışlayarak bu 
vakıf sayesinde Türkiye genelinde ihtiyaç duyan birçok 
çocuğun eğitim almasını sağlayacağız.

Peki, spor alanında yeni projeleriniz olacak mı?
Spor ve sanat benim hayatımın büyük bir parçası. 
Sivasspor’da asbaşkanlık yaptım. Spor camiasıyla muazzam 
bir ilişkim var. Dolayısıyla oradan edindiğim bilgi ve 
tecrübelerimden tüm öğrencilerimizin de faydalanmalarını 
sağlayacağım. Satın almak için girişimlerde bulunduğum 
birkaç kulüp oldu, bu arzum halen devam ediyor. Bu 
girişimler olumlu sonuçlanmasa bile okullarımızın adıyla 
da farklı branşlarda profesyonelleşmeyi hedefliyorum. 
Spor her insan için önemli bir detay. Hem hobi yönünden 
hem sağlık yönünden çok önemli. Çocuklar bu alanda 
profesyonelleştiği taktirde belki de tüm hayatı boyunca 
bununla yaşayacaklar. Günümüz koşullarında spor 
bir endüstri haline gelmiş durumda. Sporun farklı 
dallarında başarılı olan öğrencilerle özel ilgilenip onları 
mezun ettiğimizde bir yerlere gelebilmeleri için tüm 
gayreti göstereceğimden emin olabilirler. Bununla ilgili 
de bir akademi kurulumuz var. Profesyonel ve işinin ehli 
insanlarla birlikte, onları hayallerine kavuşturacağımızı 
düşünüyorum.

Beni mutlu edecek şeyler için 
imkânlarımı sonuna kadar 

kullanırım ve asla tasarruf etmem.



üç dört saat uyku ile idare etmeye çalışıyorum. Aslına bakarsak 
bunun çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyeceğim, bu durum 
ciddi sağlık problemlerini de yanında getirebiliyor. Gündüz 
mecburi mesai saatinde halledilmesi gereken işlerimi 
yapıyorum, gece ise iş geliştirme ve yeni projeler üretmeye 
yönelik girişimlerde bulunuyorum. Yeni yapacağım işlerin 
görüşmelerini gece yapmayı tercih ediyorum, çünkü daha iyi 
odaklanıyorum, telefonum daha az çalıyor ve daha fazla müsait 
zaman buluyorum.

İşten geriye kalan zamanda keyif alarak yaptığınız 
aktiviteler neler?
Futbol maçlarının birçoğunu kaçırmamaya özen gösteriyorum 
yurt içi ve yurt dışı birçok maçı takip ediyorum. Lezzetli yemek 
yemeye bayılırım, nerede olduğunun bir önemi yok, yeter ki 
lezzetli olsun. Kızlarımla vakit geçirmekten çok büyük keyif 
alıyorum. Aktivitelerimi onlarla yapmaya özen gösteriyorum. 
Birçok şeyle alakalı koleksiyonlarım mevcut onları geliştirmek 
ve büyütmek hoşuma gidiyor.

Siz Sivasspor’dayken kulüp tarihinde ilk kez kupa 
sevinci yaşamış ve yaşatmıştınız. Yeniden başkan 
olma yolunda bir adımınız olacak mı?
Sivasspor öncesinde bir İstanbul takımının fanatik 
taraftarıydım. Sivasspor’a yönetici olmamla birlikte 
diğer kulüplere karşı en ufak bir sempatim kalmadı. Spor 
camiasının acı gerçeklerini orada yaşadım ve gördüm. Bana 
göre her birey bulunduğu şehrin takımını desteklemeli, 
bunun bir kültür olduğu doğru anlatılmalıdır. Sivasspor’a olan 
desteğim hiçbir zaman bitmeyecek. Şu an için geri dönmek 
gibi bir düşüncem söz konusu değil; lakin üzerime bir görev 
düşerse de seve seve yaparım. Sivasspor sahipsiz değildir, 
sahipsiz kalmayacaktır.

Hâlihazırda devam eden iş birlikleriniz ve yeni 
projelerinizden biraz bahseder misiniz? 
Halihazırda üç okulla ortaklığım söz konusu. Okul için bir 
arsa satın aldım, altı tane okulla da görüşmelerim devam 
ediyor. Beş yıl içerisinde, Monte Bia için minimum on okul 
açmayı hedefliyorum. 
Akredite okulların da ekleneceğini düşünecek olursak, 
hedefimiz bu alanda çok büyük. Otelcilikle alakalı; ilk otelim 
Holiday Inn Express Airport Ankara oldu. Orada bu işi bilen 
ortaklarım var, beş yıl içerisinde turizm alanında da on otel 
yapmayı düşünüyoruz. Sağlık sektörü, inşaat ve bankacılıkla 
ilgili de girişimlerim söz konusu ama bunlardan bahsetmek 
için henüz erken.

Bir gününüz nasıl geçiyor? Güne nasıl başlayıp 
günü nasıl bitiriyorsunuz?
Ben günü çok uzun yaşayanlardanım. Uykuyu çok sevmeme 
rağmen yirmi saat ayakta kalarak hayatımı idame ettiriyorum, 

özel

Hayatta en 
büyük zenginlik 

mutluluktur.
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özel

Sanat sizin için ne ifade ediyor? İlgilendiğiniz bir 
sanat dalı var mı?
Sanat benim hayatımın vazgeçilmezi. Sanat çok geniş bir 
kavram ve ben sanatın birçok alanıyla ilgileniyorum. Tablo, 
heykel koleksiyoneriyim ve bu benim en büyük merakım. Sanat 
konuşulmaya başlandığı anda bende bütün konular kapanır. 
Tablolara olan ilgim tartışılmaz. Bir de müzik yönüm var; kendi 
bestelerim mevcut, farklı sanatçılar tarafından seslendirilen 
eserlere sahibim. Ayrıca kendim de on şarkılık bir kayıt yaptım, 
zamanı geldikçe kendi şarkılarımı kendi sesimle piyasaya 
çıkarmayı düşünüyorum. Saatlerce şarkı söyleyebilirim. Aynı 
zamanda sinema ve reklam filmi yapımcılığı da yapmaktayım. 
Beni hayata karşı motive eden şeylerin başında geliyor sanat. 
Başarılı bir eser ve tablo görünce ruhumu teslim ediyorum sanki. 
Sanatın hayatımın içindeki yeri bambaşka. Çocuklarıma ve 
öğrencilere de bunu aşılamayı çok istiyorum. Sanatı bilmeyen 
bir toplum her daim eksik kalmaya mahkûmdur; çünkü sanat, 
hayatınızdaki her şeye bakış açısını değiştiren bir olgudur. 
Sanat her durumda insana bir anlam ve mana kazandırır. Bu 
da insanlara hoşgörü ve anlayışlı olmayı öğretir. Bu yüzden de 
sanatsız bir toplum eksik toplumdur.

Size huzur veren bir yer söyleyecek olsanız bu 
neresi olurdu?
Bunu bir yer olarak söyleyecek olursam, son günlerde eğitime 
girmemle birlikte Bolu Mudurnu’da Anakamp’ı keşfettim, 
Anakamp bir eğitim köyüdür. Şehirden, hayattan uzak; dingin, 
sakin, müthiş bir yer. Lüks yok, şatafat yok; mütevazı bir hayat ve 
yaşam var. Böyle yerler bana hep huzur vermiştir; ama asıl huzur 
vicdandır, kalbiniz ve vicdanınız rahatsa size her yer huzurdur.

Hayat felsefeniz nedir? Bir mottonuz var mı?
“Yalnızca ölü balıklar hayatı akışına bırakır.” Benim hayat felsefem 
budur. Asla, bir şeyi “Akışına bırak!” diyenlerden olmadım. 

Allah uçak kazası vermesin, gerisini biz hallederiz. Ayağım sağlıklı 
şekilde karaya basıyorsa, her şeyin bir çözümü vardır benim için. 

Hayatta en büyük zenginlik mutluluktur. Beni mutlu edecek 
şeyler için imkânlarımı sonuna kadar kullanırım ve asla tasarruf 
etmem. Bu konularda beni herkes böyle tanır. Arap şeyhlerini, 
çocuklarını “Neden biz bu kadar ‘fakiriz’...” diye ağlatırım. Bu 
söylemim savurganlık olarak algılanabilir; lakin mutluluğun ve 
huzurun bedeli olmaz. Bu benim için çok önemli bir mottodur. 

Mutlu olduğunuz şeyler için limitsiz olun. 

Hayata  bırakacağınız tebessümler 
ve başarılar kalıcı olacaktır.
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Turizme Açılan 
Yeni Kapı
Lüks konaklama anlayışıyla yola 
çıkan The Alp Inn Suit, MAG PR 
Solutions tarafından düzenlenen 
şık bir davetle kapılarını açtı. 

Ankara’nın kalbi Çankaya’da yepyeni bir otel deneyimini 
misafirleri ile buluşturan The Alp Inn Suit, çok özel bir 
açılış organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Alptekin AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Alptekin ve şirketin turizm 
yatırımlarıyla ilgili projelerinde görev alan eşi Özlem Alptekin 
ev sahipliğinde düzenlenen geceye; Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar ve bürokrasi dünyasının tanınmış isimleri katılırken, çok 
sayıda üst düzey yönetici ve cemiyet hayatının sevilen simaları 
da yoğun ilgi gösterdi. Şehrin yeni gözdesi The Alp Inn Suit’in 
tanıtımının gerçekleştiği organizasyonda davetliler caz müzik 
ve şık sunumlar eşliğinde keyifli bir gece yaşadı. 

AYDIN-ÖZLEM ALPTEKİN

davet

MEHMET ALPTEKİN ESRA ALPTEKİNEGE-ELİF ALPTEKİN
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davet

ECE GÜLEÇ NEZİH-NEVİN AYKOL FEYZA KARAVELİOĞLU, TUNA YÜCELGÜL-VELİ VEFALI

HALİL İBRAHİM YILMAZ GÜL EDA HÜRFUAT SUSAM HAVVA AYGÜNBÜȘRA KOÇ
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TUĞÇE AKTAN, ÖZGE OFLUOĞLUGÖZDE-EMRE GÜLTEKİNLER FAİK YAVUZ MELTEM ÖZTÜRK

ASLI YAĞMURLU DARA FETHİ YAȘAR ZEYNEP KARAHAN USLU MANSUR YAVAȘ- MEHMET ALPTEKİN



SİBEL-GÖKMEN ÖZDOĞAN

davet

SEHER NİGİS SELİN OKTAY, BURÇİN CESUR ÖZGE-İSMET DEMİRKOL ARZU BÜYÜKKAPUCU

EBRU ZÜLFİKAROĞLU ETKİN-DAMLA PERÇİNER

Konuklar, Özlem 
Alptekin’in 
tanıtımıyla 
oteli yakından 
keșfetme fırsatı 
buldu.

MELTEM ERCAN
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CANAN BARÇIN ANDAÇ BORA ERDOĞAN ANTONINA KOCABEY ENDER-SEVGİ GÜLTEKİN İZEL AÇICI

YEȘİM-REHA TANDOĞANAYÇA ALTINOK

MAG PR 
Solutions 
tarafından 
düzenlenen 
gecede caz 
müzik sanatçısı 
Meriç Çalıșan’ın 
performansıyla 
konuklar oldukça 
keyifl i bir akșam 
geçirdi.

EBRU-DENİZ DEMİRYÜREK BERİL ÇAVUȘOĞLU



Jouel Gold Collection kurucu ortağı, Moda-Tekstil Tasarımcısı Beliz 
Acıpayamoğlu, bu yıl seksenincisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nin 

kırmızı halısına da değinerek moda anlayıșını, gece ve gündüz 
kombinlerinin nasıl olması gerektiğini ve kaçınılması gereken noktaları 

MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Beliz Acıpayamoğlu
Modada Ne Yapmalı 
Nelerden Kaçınmalı?

modanın içinde

BELİZ ACIPAYAMOĞLU
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Her parçanız aynı doğrultuda olursa 
göz yorar ve benim fikrimce esprili de 

görünmüyor. Șașırtmak güzeldir.

lk olarak; Altın Küre Ödülleri’nde beğendiğim ve 
“Nasıl yani?” diye baktığım birkaç isim ile başlamak 
istiyorum. Daha sonrasında moda görüşüm ile 
devam edeceğim.

Seksenincisi gerçekleşen Golden Globe Awards, 
iyisiyle kötüsüyle bu sene de ses getirdi. Benim için gecenin 
favorisi kesinlikle Kevin Germainer elbisesiyle Heidi Klum. 
Asaletini hiçbir zaman kaybetmeyen Klum, ışıltılı tüy detaylı 
mini elbisesiyle oldukça dikkatimi çekti. Bir davette kuyruklu 
abiyeler ile şıklık yaratmaya çalışırız kimi zaman fakat doğru 
tercih ve proporsiyon uyumuyla, minilerle veya pantolon şıklığı 
ile de kendimizi ön plana çıkarabiliriz. Önemli olan kıyafetin tek 
başına önemi değil, bizimle bütünleştiğinde görünen halidir.
Jenna Ortega’yı ele alırsam; Gucci elbisesi tek başına güzel bir 
parça fakat o elbisenin bulunması gereken vücut kesinlikle uzun 
bacaklar. Jenna’nın ne tenine ne de saçına uyan bir renk seçimi. 
Peki, ya Selena Gomez’e ne demeli? Valentino elbise kendini 
göstermiş mi sizce? O balon kol detayının olması, sanırım kol 
kalınlığını kapatmak için tercih edilmiş. Benim gözümden 
bakınca olmamışlığı görüyorum. Tasarımın hakkı verilememiş 
maalesef. Bence kesinlikle bu yılın aslında en konuşulması 
gereken, kırmızı halıya yakışan isimleri baylar olmuş. Tyler James 
Williams’ın takımını görmüşsünüzdür. Amiri imzalı takım 
benim çok hoşuma gitti. Billy Porter ise bayanlardan çok daha 
şık görünüyordu. Christian Siriano imzalı kadife “takım elbise” 
oldukça başarılı.

Moda dediğimiz şey akışı, yeniliği takip ederek giyinmek vs. 
fakat bunun yanında kendimize yakışacak şekilde o modayı 
şekillendirmek gerekir. Moda olan bir renk bize, ortama vs. 
yakışmıyorsa, onu başka yakışan renkler ile bütünleştirip 
eşleştirmek gerekir.

Her sene çıkan yeniliklere uyum sağlamaya çalışıyorum fakat 
asla olmayacak şeyleri deneyimlemiyorum. Moda diye her 
yenilik bizi yansıtmaz, bazen kötü bile olabiliriz. Bu yüzden 
en önemli şey, başta ne sevdiğimizi, neyin, nerede, nasıl iyi 
durduğunu görebilmektir.

Örneğin; ben hiçbir zaman yazlık ve kışlık olarak 
dolabımı düzenlemedim. Neden mi? Çünkü yazın 
giydiğim ve kullandığım parçaları kışın da değerlendirip 
kışa göre kombinleyebilmişimdir. Kendiniz bu uyumu 
yakalayamıyorsanız bir destek alabilirsiniz, bu konuda hizmet 
veren çok insan var; ya da eş, dost, mutlaka anlayan birileri 
vardır etrafınızda. Yoksa da edinin derim, çünkü bu insanları 
dinleyerek, kabuğunuzdan çıkarak vizyonunuzu genişletebilir ve 
farklılık gösterebilirsiniz.

Gündüz ve gece tercihleriniz çoğu zaman farklı olmalı. Gittiğiniz 
mekân ve ortam bunu şekillendirir. Bazı akşamlar canım topuklu 
giyinmek istemez, spor ayakkabı giyerim. Peki, tamam o halde, 
spor ayakkabıyla nasıl bir şıklık yaratabilirim, diye düşünürüm. 
Mutlaka ama mutlaka, dolabınızda kurtarıcı birkaç parça şık 
üst bulundurmalısınız. Bahsettiğim üstler crop, bodysuit, bluz 
ya da kazak, her şey ama bunlar öyle parçalar olmalı ki alt kısım 
spor dahi olsa üst ile “Ne kadar şık!” dedirttirebilmelisiniz. Parlak 
bluzler altına jean ve spor ayakkabı o kadar kurtarışlı olabilir 
ki. Tabii ki tercihim, gece programlarında topuklu ayakkabı 
oluyor genelde. Onunla kombinin havası çok başka oluyor. 
Bazı gündüzlerimin de topuklu çizme, bot, ayakkabı ile geçtiği 

İ

olmuyor değil. O zaman da işte gündüze ve yine gittiğim 
yere göre şekillenen kombinler hazırlıyorum. Ayağım 
şıksa, üst tarafı daha spor tutup dengelemeye çalışıyorum. 
Çok fazla abiye görünmek çok hoşuma gitmiyor benim. 
Mutlaka yumuşatacak hareketler katıyorum araya. Bunları 
kumaş seçimleriyle bile yapabilirsiniz. Örneğin; kadife 
ağır bir kumaştır. Her ortamda tercih edilmemeli, zaten 
kış kumaşıdır. Aynı model triko, örme değil de kadife ya 
da şifon ise olay tamamen farklı boyutlara taşınır. Görüntü 
şıklaşır bu kumaşlar ile. O zaman o noktada dediğim gibi 
dengelemeye gidilmeli. Her parçanız aynı doğrultuda 
olursa göz yorar ve benim fikrimce esprili de görünmüyor. 
Şaşırtmak güzeldir, düşündürmek, olumlu yorumlar 
almak… Tabii ki proporsiyonumuza dikkat ederek parçaları 
seçmek çok önemli. Kilolu bir bayanın kadife bir tayt 
giyinmemesi gerektiği kadar önemli. Seçilen parçaların 
renk dengesi bile önemli bir konu. Ben bu konuda baz 
alınmayacak bir insanım, çünkü her rengi her şeyle 
kullanabiliyorum. Bu durum benim üstümde alışılagelmiş 
bir durum olduğundan beğeni bile topluyor, çünkü o 
renkleri bile görsel şölen haline getiriyorum. Hangi renk 
hangi parçada, hangi parça hangi kumaşta, hepsini 
giy çıkar deniyorum. Bazen sadece kafamda tasarlayıp 
uyguluyorum. Çıkan sonuca göre saç şeklime karar 
veriyorum ve en son detay aksesuarlarım. Kimi zaman 
takmadığım ya da minicik şeyler taktığım oluyor. Bu da 
kombin, renk ve ağırlığına göre değişkenlik gösteren bir 
durum. Eğer diyelim o gün çok sporum; takılarımla, bazen 
çantamla bile durumu kurtarabiliyorum. Moda dediğimiz 
şey; herkes ne giyiyorsa, vitrinde ne varsa onu alıp giymek 
değil. Moda, vitrindekinin bizimle bütünleşmiş ve ayak 
uydurmuş hali olmalıdır.

Dolap düzenleme konusuna geri gelecek olursam; tabii ki 
kışın giydiğim kazak vs. kalın parçaları yazın giymiyorum 
ama bahar geldiğinde mini, yazdan kalma kot şortumla 
o kazağı akşam serinliğinde kombinleyebiliyorum. 
Zaten en sevdiğim mevsim... Her şey, her parça bir arada 
anlamlanıyor ve kullanılıyor. Farklı olmak ile rüküş olmayı 
karıştırmayalım yalnız; aradaki çizgi çok ince. 



Şık Bir Düğünle
Mutluluklarını 
Taçlandırdılar
Gazeteci Aybüke Altınok ile iş 
insanı Selahattin Köksal, çok sayıda 
şahidin eşlik ettiği şık bir düğünle 
dünyaevine girdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un kızı Aybüke 
Altınok ile iş insanı Selahattin Köksal; ATO Congresium’daki, 
Turgut Altınok’un kıydığı nikâhın ardından Four Seans Hotel 
Istanbul’da verdikleri davetle mutluluklarını taçlandırdı. 
Başta Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Vecdi Gönül, Yalçın Akdoğan, 
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, iş insanı Namık Tanık, iş 
insanı Kazım Türker, iş insanı Abdülkadir Kart, iş insanı Osman 
Şahin, Şükrü Ayalan olmak üzere siyaset ve iş dünyasından çok 
sayıda değerli isim çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak 
oldu. Altınok ve Köksal çifti, iki bin beş yüz kişilik davetlinin 
eşliğinde hayatlarını birleştirdi. 

düğün

AYBÜKE-SELAHATTİN KÖKSAL

FATİH FURKAN ALTINOK, HACI MEHMET ALTINOK, SEZİN ALTINOK, TURGUT ALTINOK, TURGUT ALTINOK, SÜREYYA ALTINOK,
ZEYNEP ALTINOK, AYBÜKE ALTINOK, SELAHATTİN KÖKSAL, EMİNE MUTEBER KARAMAOĞLU, MERAL KÖKSAL, COȘKUN ZAVALSIZ
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MELTEM ERCANOĞUZHAN KEMAL ȘAHİN, DİLARA KİREÇCİ

düğün

OZAN-BERFİN BEYAZIT

İstanbul’da 
gerçekleșen 
görkemli düğüne 
iș ve siyaset 
dünyasının pek 
çok önde gelen 
ismi katılım 
gösterdi.

AHMET ÇAVUȘOĞLU CAN ÇAVUȘOĞLU SEZİN-HACI MEHMET ALTINOK AYÇA ALTINOK



BUĞRAHAN ȘAHİN, NUR SARALBÜLENT ARINÇ

FARUK KOCA

MEHTAP AKAR

MERVE AKSUERDOĞAN YILDIRIMFATİH FURKAN ALTINOK, BENGİSU DEMİRYÜREK



DENİZ-RHUDELYN KINALI

düğün

Altınok ve 
Köksal çifti, iki 
bin beș yüz 
kișilik davetlinin 
eșliğinde 
hayatlarını 
birleștirdi.

HAKKI ÇELEBİ, SELİN ARSLAN DUYGU ACAR İPEK TAMUR, ERMAN KORKMAZ

YUSUF-SENA ALTINOK BALKAN DÖNMEZ
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Güçlü Bağışıklığın Formülü

• Soğuk Algınlığını Önler
• Boğaz Ağrısını Hafifletir
• Yutkunmayı Kolaylaştırır

• Gebelikte Mide Bulantısını Azaltır
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BE Mimir Akademinin 
İlk Öğrencileri 
Portfolyolarını Aldı
Projelerini on iki hafta boyunca başarılı 
bir şekilde yürüten BE Mimir Akademi 
öğrencileri, Nurol Sanat Galerisi’nde 
düzenlenen bir törenle portfolyolarını aldı.

Törenin açılışında konuşma yapan BE Mimir Akademi kurucularından Elif 
Özmenek Çarmıklı, “Proje odaklı düşünme şeklinin özellikle ortaokul ve 
lise seviyesinde gelişmesine çok önem veriyoruz.” dedi. Törene katılan, yurt 
dışı eğitim firması Dream Big’in Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölge Müdürü 
Deha Gürakan ise, BE Mimir Akademi öğrencilerinin hayata geçirdiği 
projelerin, akademik hayatları açısından büyük önem taşıdığını ifade 
etti. Gecenin sonunda söz alan BE Mimir Akademi kurucu ortağı Burcu 
Haboğlu Baba ise “Çocuklara gerçek bir yaşam deneyimi sunabildiğimiz 
için büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.. “Farkına Var Açlık 
Var” proje ekibi öğrencilerinden 11. sınıf öğrencisi Gülce Kara, portfolyo 
gecesinde kişisel resim sergisini açtı.  Kara, resimlerinden elde ettiği geliri 
Farkına Var Açlık Var Projesine bağışladı.   

davet

SERPİL KARA, GÜLCE KARA, ELİF ÖZMENEK ÇARMIKLI



0505 764 63 96  -  0537 895 53 49



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 
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ide balonu, kilo vermede etkili olan ameliyat 
dışı bir uygulamadır. Vücutta kalıcı bir etki 
bırakmaz. Mide balonu ile ortalama yirmi 
kilogram verilmektedir. Kilo verme oranını, 
kişinin balonu tolere etmesi, önceki kilosu ve 
kurallara uyumu belirlemektedir.

 Mide balonları temelde iki çeşittir:
• Havalı mide balonları
• Sıvılı mide balonları

M
Doç. Dr. İbrahim Sakçak; kilo fazlalığı olan ve ameliyat olmak istemeyen ya 
da  ameliyat olmayı gerektirecek kadar fazla kilosu olmayan kișilere tavsiye 

ettikleri yutulabilir mide balonu uygulamasını ele alıyor.

Doç. Dr. İbrahim Sakçak
Yutulabilir Mide Balonu

sağlık ve güzellik

Havalı mide balonları, mide yüzeyinde bası etkisi nedeniyle çok 
tercih edilen balonlar değildir. Sıvılı mide balonları midede tıkaç 
etkisi ve hacim kaplayıcı özellikleri nedeniyle kilo kaybı sağlarlar 
ve temelde iki çeşidi vardır. Bunlar:
• Endoskopik mide balonları
• Yutulabilir mide balonları

Endoskopik mide balonları sedasyon olarak adlandırılan hafif 
anestezi altında on ila on beş dakikada uygulanan balonlardır. Bu 



Yutulabilir balonlar anestezi 
gerektirmeden, bireyin su içerek, 

adeta hap gibi yuttuğu balonlardır.

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

www.ibrahimsakcak.com  •         doc.dr.ibrahimsakcak

balonlar bir yıl kadar midede kalabilmektedir. Mide balonları 
ilk aylarda bariz kilo kaybı sağlarlar ve kilo kaybı azalarak 
devam eder. Altıncı aydan sonra genellikle kilo kaybı olmamaya 
başlar. Bu balonlar ile yirmi beş kilogram kilo kaybı sağlanabilir.  
Mide balonlarında ilk günler çok önemlidir. Bu günler; balona 
uyum günleridir. Genellikle üç ya da dört günde azalır veya son 
bulabilen bu şikayetler, mide krampları ve bulantı şeklinde olan 
şikayetlerdir.  Bu şikâyetleri mümkün olduğunca az hissetmek 
için ilk günler katı gıda tüketiminden uzak durmak gerekir. İlk 
gün azar azar su ve meyve suyu, ikinci ve üçüncü gün ise yoğurt, 
çorba, sütlü tatlılar gibi kıvamı az gıdalar önerilmektedir. Mide, 
balonu kabul etmeye başlayıp şikâyetler azaldıktan sonra katı 
gıdalara geçilebilir. Bu şikayetler hemen her çeşit balonda aynı 
olmaktadır. Mide balonu uygulandıktan sonra oluşabilecek 
bulantı, mide ağrıları ve öğürtü gibi şikâyetleri ortadan 
kaldırmak veya azaltmak için ilaçlar reçete edilmektedir. 
Genellikle bu ilaçlar şikayetleri azaltmaktadır. Birkaç gün sonra 
daha rahat olan birey, kilo vermeye ve yeni duruma alışmaya 
başlayacaktır. Mide balonlarının kalıcı bir zararı yoktur ve 
istenildiği zamanda çıkarılabilmektedir.

Yutulabilir balonlar anestezi gerektirmeden, bireyin su içerek, 
adeta hap gibi yuttuğu balonlardır. Bu tür balonlar dört ay sonra 
kendiliğinden sönerek atıldığı için ayrıca çıkarma işlemine de 
gerek yoktur. Son zamanlarda popüler olan yutulabilir balonlar 
eliptik veya disk balon olarak da adlandırılmaktadır. Uygulama 
kolaylığı ve çıkarma işlemi gerektirmemesi nedeniyle tercih 
edilen yutulabilir balonlar ortalama yirmi kilogram kilo kaybı 
sağlayabilmektedirler.

Balon uygulanan hastalarımıza çikolata, cips, kola gibi yüksek 
kalorili ve sağlıksız gıdaları yasaklamaktayız. Süreç boyunca, 
kliniğimizin bariatrik diyetisyeni ile birlikte takip ettiğimiz 

hastamızın kilo kaybını desteklemek amacıyla birinci 
haftadan sonra bazı ilaçlar da önermekteyiz. Bu ilaçlar 
eczanede satılan ve yağ emilimini azaltan, metabolizmayı 
hızlandıran ilaçlardır. Mide balonu uygulanan kişilerde 
başarıyı yükselten, kilo kaybını artıran bu ilaçlar tek 
başlarına kullanıldıklarında aynı etkiyi genellikle 
görmüyoruz. 

Son olarak; kilo fazlalığı olan, ameliyat olmak istemeyen veya 
ameliyat olmayı gerektirecek kadar fazla kilosu olmayan 
kişilerde mide balonunu önermekteyiz. Mide balonları 
içinde sıvılı balonları önermekteyiz. Sıvılı balonlardan 
hangisinin uygulanması gerektiğine hastamızla birlikte karar 
vermekteyiz. Kilo vermek zordur; ancak sonuçta sağlık ve 
mutluluk vardır. 

BETÜL GÜZEL TOPUZ, BUSE AKKAYA, PINAR GÜNER, DOÇ. DR. İBRAHİM SAKÇAK, OSMAN KAPU, ECE KASAPOĞLU



sağlık ve güzellik

on yıllarda giderek değer kazanan, kaliteli 
aminoasit içeriği ile ipek proteini, kozmetik 
alanında yaygınca kullanılmaya ve ipek 
proteinli cilt, saç, tırnak ve vücut bakım ürünleri 
giderek marketlerde yerini almaya başladı. 
İpek proteini ipek kozasından elde edilen, 

vücudumuz için çok besleyici aminoasitleri içerir. 

S

Dermatolog Uzm. Dr. Özge Banu Öztürk, saç ve cilt sağlığındaki 
önemli maddelerden biri olan ipek proteini ve ipek kolajenini içeren 

kozmetiklere ıșık tutuyor.

Dr. Özge Banu Öztürk 
İpek Proteini 

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

İpek Böceğinden Kozaya
İpek böcekleri tarım ilacı içermeyen dut yaprakları 
ile beslenir ve ipek kozasını örerler. İpek böceklerinin 
ağızlarındaki salgı bezlerinden, yumuşak ve parlak bir lif 
yapısındaki saf proteinler zamanla sertleşir ve koza oluşur. 
Kozanın iç kısmını saran lif yapısı fibroin ve kozayı bir 
arada tutup sağlamlık kazandıran da serisin proteinidir. 

İpek proteini cildimize ve saçımıza 
etkin bir șekilde bağlanır ve bir film 

tabakası olușturarak cildimizi dıș 
etkenlere karșı korur.

İnsan cildinin koruyucu proteini keratine benzer yapıda 
olan serisin, kozanın dış etkenlerden korunmasını sağlar 
ve kozayı nemli tutar. Serisin, zengin antioksidan özelliği 
sayesinde güçlü leke açıcı etkiye sahiptir. İlginç bir şekilde, 
ipek tekstil fabrikalarında çalışan Japon kadınlarının 
yüzlerinde ve ellerinde hiç güneş lekesi olmaması ve bu 
kadınların yaşlanma belirtileri göstermemesi, ipek proteininin 
leke oluşumunu önleyici ve yaşlanma karşıtı etkilerinin 
olabileceğini düşündürmüş ve bu fikirle de kozmetik ürünlerin 
içeriğine; nemlendirmek, cilt bariyerini onarmak, leke açmak, 
antioksidan, güneşten koruyucu ve yatıştırıcı etkiler elde 
etmek için eklenmeye başlanmıştır. Bugün biliyoruz ki ipek 
proteinleri tüm protein çeşitlerine göre cildimize en yakın olan 
proteindir. Tarih boyunca ve günümüzde ipek proteini tekstilde, 
kozmetikte, tıbbi malzemelerde ve hatta protein içerikli gıda 
takviyelerinde güvenle kullanılmaktadır.

İpek proteini cildimize ve saçımıza etkin bir şekilde bağlanır 
ve bir film tabakası oluşturarak cildimizi dış etkenlere karşı 
korur. İçerisindeki zengin proteinler ve aminoasitler ile ipek 
proteini; hem saç hem de yüz için kremlerde, sabunlarda veya 
koza halinde cilde peeling yapmak için kullanılır. Gün içerisinde 
cildimiz ve saçlarımız güneşin zararlı ışınlarından, rüzgârdan 
ve kullandığımız kimyasal içerikli ürünlerden yıpranır ve 
neme ihtiyaç duyar. Derimizin üst katmanındaki keratin 
tabaka, su kaybını önlemek için nem üretir. Çeşitli sebeplerle 
cildin koruyucu keratin tabakası yıprandığında, egzamalar ve 
kuruluklar oluşmaya başlar. 

Yapılan çalışmalar, ipek proteinlerinin ciltteki yıpranmış 
keratin tabakayı onardığı ve cildi nemlendirdiğini göstermiştir. 
İpek proteini ile oluşan koruyucu bariyer suya dayanıklıdır 
ve yıkandıktan sonra bile kaybolmaz. İpek proteinleri, kendi 
yapısının on bin katına kadar su tutma kapasitesine sahiptir ve 
bu sayede cildin kurumasını engeller. Bunun yanı sıra, gözenekli 
bir yapıda olduğu için fazla sıvı varsa ortamdan uzaklaştırıp 
cildin ideal nem dengesini korur. İçerisindeki aminoasitler 
ve nemi tutma özelliğiyle ciltte sıkılaştırıcı ve kırışık önleyici 
etkiler de gösterir. Bir diğer önemli özelliği ise serisin proteininin, 
ışığı yansıtıcı etkisiyle doğal bir güneş koruyucu ve antioksidan 
olmasıdır. Serisin cildinize ve saçlarınıza ışıltılı bir görünüm 
kazandırır.

İpek Proteininin Saça Faydaları
Saçlarımızın bakımı da en az cilt bakımı kadar özen 
göstermemiz gereken konulardan birisidir. Saç boyası, ısı 
kullanımı ve hava şartları gibi sürekli saçımızı yıpratan şeylere 
maruz kaldığımız için saçlarımıza bakım yapacak doğru 
ürünleri bulmak çok önemlidir. Saçlarımız keratin proteininden 
oluştuğu için yeterli protein olmaması durumunda saçların 
sağlıklı görünmesi neredeyse imkânsız. İpek, saçta bulunan on 
dokuz aminoasitten on yedisini içerdiği için yıpranan saçlarınızı 
içten onarır; bu sayede saça hacim kazandırır. 

İpek, dayanıklılığıyla bilindiği için saçınıza da elastikiyet 
kazandırıp güçlü olmasını sağlar. Boyalı saçlarda da saç 
renginin kalıcı olmasını sağlar ve boyanın kuruttuğu saçın 
nemli kalmasına sebep olur. İpek özlü saç sabunları saçlarınızı 
temizlerken bakım da yapmak isteyenlerin tercih edebileceği 
bir üründür. İpeğin; hem cilt hem saç sağlığımız için, bakım ve 
onarımda etkili, vegan ve geleceğin yumurtadan sonra en yararlı 
protein kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. 
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etkin bir șekilde bağlanır ve bir film 
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İnsan cildinin koruyucu proteini keratine benzer yapıda 
olan serisin, kozanın dış etkenlerden korunmasını sağlar 
ve kozayı nemli tutar. Serisin, zengin antioksidan özelliği 
sayesinde güçlü leke açıcı etkiye sahiptir. İlginç bir şekilde, 
ipek tekstil fabrikalarında çalışan Japon kadınlarının 
yüzlerinde ve ellerinde hiç güneş lekesi olmaması ve bu 
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olabileceğini düşündürmüş ve bu fikirle de kozmetik ürünlerin 
içeriğine; nemlendirmek, cilt bariyerini onarmak, leke açmak, 
antioksidan, güneşten koruyucu ve yatıştırıcı etkiler elde 
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kozmetikte, tıbbi malzemelerde ve hatta protein içerikli gıda 
takviyelerinde güvenle kullanılmaktadır.

İpek proteini cildimize ve saçımıza etkin bir şekilde bağlanır 
ve bir film tabakası oluşturarak cildimizi dış etkenlere karşı 
korur. İçerisindeki zengin proteinler ve aminoasitler ile ipek 
proteini; hem saç hem de yüz için kremlerde, sabunlarda veya 
koza halinde cilde peeling yapmak için kullanılır. Gün içerisinde 
cildimiz ve saçlarımız güneşin zararlı ışınlarından, rüzgârdan 
ve kullandığımız kimyasal içerikli ürünlerden yıpranır ve 
neme ihtiyaç duyar. Derimizin üst katmanındaki keratin 
tabaka, su kaybını önlemek için nem üretir. Çeşitli sebeplerle 
cildin koruyucu keratin tabakası yıprandığında, egzamalar ve 
kuruluklar oluşmaya başlar. 

Yapılan çalışmalar, ipek proteinlerinin ciltteki yıpranmış 
keratin tabakayı onardığı ve cildi nemlendirdiğini göstermiştir. 
İpek proteini ile oluşan koruyucu bariyer suya dayanıklıdır 
ve yıkandıktan sonra bile kaybolmaz. İpek proteinleri, kendi 
yapısının on bin katına kadar su tutma kapasitesine sahiptir ve 
bu sayede cildin kurumasını engeller. Bunun yanı sıra, gözenekli 
bir yapıda olduğu için fazla sıvı varsa ortamdan uzaklaştırıp 
cildin ideal nem dengesini korur. İçerisindeki aminoasitler 
ve nemi tutma özelliğiyle ciltte sıkılaştırıcı ve kırışık önleyici 
etkiler de gösterir. Bir diğer önemli özelliği ise serisin proteininin, 
ışığı yansıtıcı etkisiyle doğal bir güneş koruyucu ve antioksidan 
olmasıdır. Serisin cildinize ve saçlarınıza ışıltılı bir görünüm 
kazandırır.

İpek Proteininin Saça Faydaları
Saçlarımızın bakımı da en az cilt bakımı kadar özen 
göstermemiz gereken konulardan birisidir. Saç boyası, ısı 
kullanımı ve hava şartları gibi sürekli saçımızı yıpratan şeylere 
maruz kaldığımız için saçlarımıza bakım yapacak doğru 
ürünleri bulmak çok önemlidir. Saçlarımız keratin proteininden 
oluştuğu için yeterli protein olmaması durumunda saçların 
sağlıklı görünmesi neredeyse imkânsız. İpek, saçta bulunan on 
dokuz aminoasitten on yedisini içerdiği için yıpranan saçlarınızı 
içten onarır; bu sayede saça hacim kazandırır. 

İpek, dayanıklılığıyla bilindiği için saçınıza da elastikiyet 
kazandırıp güçlü olmasını sağlar. Boyalı saçlarda da saç 
renginin kalıcı olmasını sağlar ve boyanın kuruttuğu saçın 
nemli kalmasına sebep olur. İpek özlü saç sabunları saçlarınızı 
temizlerken bakım da yapmak isteyenlerin tercih edebileceği 
bir üründür. İpeğin; hem cilt hem saç sağlığımız için, bakım ve 
onarımda etkili, vegan ve geleceğin yumurtadan sonra en yararlı 
protein kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. 
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iş hekimine en son “neden” gittiğinizi bir düşünün.
“Diş hekimi kontrollerime düzenli giderim.” 
diyenlere “Başarı Madalyası”, 
“Diş hekimim çağırdı ve ben söz dinlerim.” 
diyorsanız “Uyum Madalyası”, 
Yanıtınız, “Diş ağrım vardı ve mecburen gittim.” 

ise; “Cesaret Madalyası”...

D

Evrensel Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniğinin kurucusu Dt. Zerrin Ișık Tüfekçi, 
günümüz diș hekimliğinin artık çoğunlukla hastaya yönelik olduğunu, onları 

yatıștırmak ve korkularından uzaklaștırmak için çalıșmalar yaptıklarını belirterek 
hekimlerin nasıl “perilere” dönüștüğünü MAG Okurları için anlatıyor.

Sizi Aşkla Gülümseten Periler

Dt. Zerrin Işık Tüfekçi

sağlık ve güzellik

ZERRİN IȘIK TÜFEKÇİ

“Diş ağrım da olsa, canım da yansa, diş etlerim de kanasa 
asla gidemem!” diyorsanız eğer, üzgünüm, size madalya yok; 
ama güzel haberlerim var: Diş hekimliği otuz ya da kırk 
sene öncesine göre çok değişip gelişti. Hekimler sadece son 
teknolojiyi kullanmakla kalmıyorlar artık; alet çantalarında 
hastalarının “diş hekimi korkusu”nu yenmelerine yardımcı 
olacak pek çok enstrümanı da taşıyorlar: Hipnoz, telkin ve NLP 



Dișlerimizin öyküsü, sanıldığı 
üzere ilk diș çıktığında bașlamıyor. 

Gelișmeleri anne karnında bașlıyor.

gibi kendinizi daha iyi hissettirecek yardımcı teknikler, işleri 
çok kolaylaştırıp hızlandıran yeni teknolojiler, daha güçlü 
anesteziler ve mecbur kalındığında uygulanabilen sedasyon 
gibi teknikler, bugün modern diş hekimliğinde diş perilerine 
dönüşen diş hekimlerinin en büyük yardımcıları. 

Günümüz diş hekimliği geçmişe kıyasla çok daha fazla 
“hasta odaklı”. Hastaların en az diş dokusu kaldırılarak, en 
uzun süre kullanabilecekleri, en sağlıklı, en estetik dişlerin 
en kısa zamanda yapılması amaçlanıyor. Hekimlerimiz bir 
taraftan en son teknolojiyi muayenehanelerine kazandırmaya 
çalışırken, bir taraftan da hastalarına daha çok faydalı 
olabilmek adına hem mesleki hem de paramedikal konularda 
kendilerini sürekli geliştirmeye çalışıyor.  

Dişlerimizin öyküsü, sanıldığı üzere ilk diş çıktığında 
başlamıyor. Gelişmeleri anne karnında başlıyor. Sağlıklı 
beslenen, hamileliği iyi geçen ve kendi ağız hijyenine dikkat 
eden, dişleri ve diş etleri sağlıklı bir annenin bebeği şanslı 
doğuyor. Bebeğin doğum sonrasında anne sütü ile beslenmesi, 
dişleri çıktıktan sonra şekerli besinlerden uzak tutulması, ilk 
dişleri ağızda sürdüğü andan itibaren çocuğun dişlerinin iyi 
fırçalanması, diş hekimi kontrollerine düzenli götürülmesi 
ve gerektiğinde minik müdahalelerle ağız ve diş sağlığının 
sürdürülmesi pek çok sorunu başlamadan engelliyor. Anne 
ve babanın rutin diş hekimi kontrollerinin gerekliliğine saygı 
duyup özen göstermesi ise hem aynı davranış modelinin 
çocuklarına geçmesini sağlıyor hem de korku öykülerinin 
büyüyerek onlara aktarılmasını önlüyor.

“Diş hekimi” dendiğinde akla gelen ilk kelimelerden biri 
genelde korkudur ne yazık ki… Çoğunlukla bu korkunun 
ana nedeni “bilinmeyen”dir. Bilinmeyenden korkmak ya da 
tedirginlik hissetmek normaldir. Eğer kişinin herhangi bir diş 
tedavisi tecrübesi yoksa, hissettiği tedirginlik ancak ailesinin 
ya da yakın arkadaşlarının yaşadığı olumsuz bir tecrübeye 
ve bu konuda kendisine anlatılmış hikâyelere dayalıdır. 
Şaşırtıcıdır ama bazen bir film sahnesi bile diş tedavisinden 
korkmaya neden olabilmektedir. Bunların dışındaki korkular 
ise daha çok hastalarımızın kendi yaşadıkları olumsuz 
tecrübelerden kaynaklanır. Bazen de diş hekimliğinde 
kullanılan aletlerden korkulur; yeterince temiz olmadıklarını 
ya da iyi sterilize edilmediklerini düşünür hastalarımız. Bir 
sürü aletin ve ellerin ağız içine girmesi nedeniyle hissedilen 
rahatsızlık ve tedavi sırasında mikrop kapma endişesi 
hastalarımızı diş tedavisinden kaçmaya iter. Bu tip tedirginliği 
olan hastalar, hekimleri ile görüştükleri ilk seansta mutlaka 
bu rahatsızlıklarını söylemeli. Diş hekimleri bu sıkıntılara 
sahip hastaların rahat etmesi için muayenehanelerindeki 
donanımı ve sterilizasyon yöntemlerini detaylarıyla 
anlatabilirler, çünkü çoğu zaman söylenmeyen bu 
tedirginlikler, sonraki seanslarda farklı şekillerde ortaya çıkıp 
gereksiz sıkıntılara sebep olabilir.

Hekim-hasta iletişiminde güven duygusunun oluşturulup 
sürdürülebilmesi çok önemlidir. Bunun için de zamana 
ihtiyaç vardır. Bazı hastalar için en zor işlerden biri diş 
hekimine ilk gidiştir. Oysa aynı hastalar yeni metotların 
yardımıyla tedavi olduklarında, güven ve cesaretleri 
ortaya çıkarıldığında ve tedavilerini istedikleri şekilde 
tamamladıklarında, kendilerini inanılmaz şekilde hafiflemiş 
hissederler. Hastalarımıza sorarız: “Ne değişti?”

Çoğu zaman hastalar tedaviye değil, kendilerine ilişkin 
cevaplar verirler: “Ben değiştim, bakış açım değişti. Tedaviye 
ilişkin kafamda yarattığım görüntü değişti. Hissettiğim korku, 
tedavinin kendisinden çok daha büyükmüş.” derler. 

Tedaviye ilişkin algılarından bahseden bu kişilerin 
kendilerine duydukları güven artmıştır ve daha önemlisi, 
onlar için diş tedavisi yaptırmanın anlamı değişmiştir. Böyle 
bir deneyimin hastalarımızda yarattığı farkı görmek çok 
etkileyicidir. İşte o andan itibaren görünmeyen çubuğunuzu 
elinizde hisseder, gerçek bir periye dönüşmeye başlarsınız. Bir 
kişi için daha anlam değişmiştir. Bir kişi daha hafiflemiştir 
korkusundan ve siz mesleki amacınızı görünür kılmaktan 
dolayı işinizi daha da aşkla yapan bir hekim olarak sıradaki 
hastaya şifa vermek üzere odanıza girersiniz. 

Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun. Var mısınız kendinize bir 
kontrol hediye etmeye? Haydi, hemen alın randevunuzu kendi 
diş perinizden! Kazanın “Başarı Madalyanızı”. 



Numeroloji 
ile Kutlama
Aslı Şen, 2015’te kurduğu 
kozmetik markası Ashley Joy 
için özel bir davet düzenledi. 

İstanbul’da gerçekleşen davette, firmanın kurucusu 
dünden bugüne markasıyla ilgili serüvenini davetlileri ile 
paylaştı. Herkese bu hikâyesine ortak olduğu için teşekkür 
eden Aslı Şen, markasında yer alan ürünleri hakkında bilgi 
verirken yeni çıkacak iki ürününü de müjdeleyip dünyaya 
açılma hedeflerinden bahsetti. Yoğun bir katılımın olduğu 
özel davette, nümerolojist Melis Aygen’in önderliğinde 
nümeroloji de ele alındı.  

davet

MERT VİDİNLİ, ASLI ȘEN

AYȘEGÜL ULUÇ BULUT NEVA DÜRÜST

GİZEM HATİPOĞLU LALE ONUK

EDA KOSİF
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eslenmeye Dikkat Edin
Doğru beslenmek, diyet yapmak anlamına 
gelmiyor, çünkü diyet demek, yeme 
alışkanlıklarında geçici değişiklikler yapmak 
demektir. Doymuş yağdan fakir, lif, antioksidan, 
tekli doymamış yağ ve balıktan zengin bir diyet, 
kalp damar hastalıkları üzerine olumlu etki 

yapıyor. Omega 3 yağ asitleri içeren besinler de kanda pıhtı 
oluşumunu azaltıp damar sertleşmesini engelliyor. Ayrıca, 
balık tüketimi ile kalp damar hastalıkları sonucu gelişen 
ölüm oranında azalma görüldüğü belirtiliyor. Ayrıca trans 
yağlardan uzak durmak, mümkünse işlenmiş gıdalardan 
hiç tüketmemek ve günlük tuz miktarını beş gramın altında 
tutmak da çok önemli.

Fazla Kilolarınızdan Kurtulun
Yüksek tansiyona yol açan nedenlerin başında fazla kilolar 
yer almaktadır. Fazla kilolu olmak aynı zamanda koroner kalp 
hastalığı, kalp yetersizliği ve inme için de risk oluşturmaktadır. 
Burada en önemli ölçü bel çevrenizdir; erkeklerde doksan dört 
santimetre ve altı, kadınlarda seksen santimetre ve altı ideal 
bel ölçüsüdür. İdeal kilonuzu mutlaka korumalı ve bunun için 
egzersiz yapmalısınız.

Egzersiz Yapın
Günümüzde teknolojinin sunduğu otomobil, yürüyen 
merdiven ve asansör gibi imkânlar nedeniyle gün geçtikçe 
daha az hareket etmeye başladık. Oysa fiziksel aktivite azlığı 
ve fizik kondisyon yetersizliği kalp damar hastalıklarının 
oluşumunda önemli bir risk faktörüdür. Kalp sağlığınız için 
haftanın üç ila beş günü en az otuz ile kırk beş dakika egzersiz 
yapmaya özen gösterin. Unutulmamalıdır ki, fiziksel egzersizin 
yararlı olanı düzenli şekilde yapılanıdır.

Stresten Uzak Durun
Stres, öfke ve depresyon kalp damar hastalıklarının oluşma 
riskini artırıyor. Bu durumda; stres altındaysanız, öncelikle 
sizi sıkıntıya sokan nedenleri irdeleyin. Bu sorunları ortadan 

B
Düzenli kontrollerle, kalp damar hastalıklarının 

önüne geçilebileceğini belirten Liv Hospital Ankara 
Kardiyoloji Prof. Dr. Aytun Çanga, sağlıklı bir kalbe 

sahip olabilmek için tavsiyeler veriyor...

Sağlıklı 
Bir Kalp İçin 

8 Altın Tavsiye

PROF. DR. AYTUN ÇANGA

sağlık ve güzellik

kaldırmakta güçlük çekiyorsanız, bir uzman yardımı 
alabilirsiniz. Bazı rahatlama teknikleri ve psikoterapi, 
huzursuzluğu ve stresi azaltarak kalp sağlığını korumada 
yardımcı olmaktadır. İç huzur ve aile ortamındaki mutluluk, 
kalp sağlığının korunmasında çok etkilidir.

Tütünü Bırakın
Günümüzde tütün, önlenebilir ölüm sebepleri içinde ilk sırayı 
almaktadır. Tütün kullanımı, kalp damarlarının tıkanmasına, 
dolayısıyla kalp krizine sebep olmaktadır. Kalp krizi geçiren 
kişilerin tütün kullanmaları da tekrar kriz geçirme riskini 
artırmaktadır. Koroner bypass sonrası tütüne devam edilmesi 
ölüm oranını yükseltmektedir. Pasif olarak tütün dumanına 
maruz kalmak da riski artırmaktadır. Tütünü bırakınız.

Kan Şekerinizi Kontrol Altına Alın
İyi kontrol altında alınmayan kan şekeri, kalp damar sağlığı 
için risk faktörü olarak sayılabilir. Amerikan Diyabet Derneği 
kalp sağlığı için açlık kan şekerinin yüz yirmi mg/dl ve glukoz 
hemoglobinin yüzde yedinin altında olması gerektiğine dikkat 
çekiyor. Kan şekerinizi kontrol altına almak için sağlıklı 
beslenmeye özen gösterin, ideal kilonuza ulaşın ve haftada en az 
üç ila beş gün otuz dakika düzenli egzersiz yapın.

Tansiyonunuzu Kontrol Altına Alın
Kalp damar hastalıklarının diğer risk faktörlerinden biri de 
hipertansiyon. Tansiyon kontrollerinizi düzenli olarak yapmayı 
unutmamalısınız. Hipertansiyon sorununuz varsa ve genç, 
orta yaşlı veya şeker hasta iseniz hedef kan basıncınızın 130/85 
mmHg’nin altında, ileri yaşta iseniz 140/90 mmHg altında 
olmasına dikkat edin.

Kalp Kontrollerini Yaptırmayı İhmal Etmeyin
Kalp damar hastalıklarının bazıları hiçbir belirti vermeden 
sinsi sinsi ilerliyor. Bu nedenle hastalıkların başarıyla tedavi 
edilmesinde erken teşhis büyük rol oynuyor. Düzenli yapılan 
testler de hastalıkların ciddi boyutlara varmadan tespit 
edilmesini sağlıyor.  



endinizden biraz bahsederek başlar 
mısınız? Bugüne kadar neler yaptınız, 
eğitimleriniz ve uzmanlık alanlarınız 
neler?
Samsunluyum. Öğrenim hayatımı, üniversite 
de dahil Samsun’da tamamladım. Asistanlık 

eğitimimi Ankara’da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde aldım. 
Asistanlık sonrasında Ağrı Devlet Hastanesinde mecburi 
hizmetimi bitirdim. İstanbul Medipol Üniversitesi ve Düzce 
Üniversitesi Tıp Fakültelerinde yardımcı doçent doktor olarak 
görev yaptım. Meslek hayatımım en keyifli dönemleri; hem tıp 
fakültesi öğrencilerine hem de asistan hekimlere eğitim vererek 
hem hekimlik hem de hocalık görevi yerine getirmekti. 2021 
yılında doçentlik unvanı alarak akademik hayatıma İstinye 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde misafir öğretim üyesi kadrosuyla 
devam etmekteyim. 2022 yılının nisan ayından itibaren ise 
Moment Beştepe Plazada bulunan kendi kliniğimde hekimlik 
görevimi yerine getirmekteyim.

Kliniğinizde hangi tedavileri uyguluyorsunuz?
Kliniğimizde kozmetik uygulamalardan botoks-dolgu-
mezoterapi uygulamaları, ip askılama yöntemleri,  cihaz 
işlemleri (Scarlet X lazer), ozon-glutatyon tedavisi ve ayrıca tüm 
dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Ciltteki çatlaklar nasıl ve neden oluşur?
Stria ya da cilt çatlakları; derinin alt tabakasında destek 
dokularının zayıflaması ve derinin, genişleme kapasitesinin 
üzerinde gerilmesi sonucu ortaya çıkan, çizgi tarzında yer 
yer yırtılması olarak da tarif edebiliriz.  “Striae distensae 
(SD)”, ”stretch marks” ve “stria rubra” ya da “alba” gibi isimler 
verilmektedir. Sıklıkla gebelik sürecinde ortaya çıkması 
nedeni ile “gebelik çatlakları” olarak da tanımlanmaktadır. 
Cilt çatlakları sağlık açısından ciddi bir problem olmamakla 
birlikte geçmişte olduğu gibi günümüzde de en önemli 
kozmetik problemlerinden bir tanesidir. Sıklıkla beş ila elli 
yaş döneminde görülmekte ve görülme sıklığı yüzde on bir 
ila seksen sekiz arasında değişmektedir. Kadınlarda, gebelik 

K
Kendi kliniğinde hastalarını kabul eden Dermatoloji Doç. Dr. Ebru Karagün, 

cilt çatlaklarının olușumunu ele alarak tedavi yöntemlerine ve çatlak 
olușumunu minimalize etmenin yollarına ıșık tutuyor.

Doç. Dr. Ebru Karagün
Cilt Çatlakları

sağlık ve güzellik

DOÇ. DR. EBRU KARAGÜN
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Centella asiatica içeren kremlerin 
(trofolastin), C vitamini, E vitamini ve 

kușburnu yağının çatlaklarda etkili 
olduğu, çalıșmalarla tespit edilmiștir.

süreci nedeni ile iki buçuk kat daha fazla gözlenmektedir. Cilt 
çatlaklarının oluşma nedeni tam olarak bilinmemektedir. 
Bununla birlikte birçok hipotezden bahsedilmektedir. 
Bunlar; mekanik etki (Mekanik olarak dokuların gerilmesi 
ve deri altı destek dokusunun azalması nedeniyle olmaktadır. 
Örneğin; gebelik, kilo alımı, ağırlık kaldırma -özellikle barfiks 
çekme- hızlı boy uzaması.), kortizon tedavileri, genetik 
faktörler. Ergenlik döneminde sıklıkla koltuk altı ve genital 
kılların ortaya çıkması sonrasında görülmektedir. Genellikle, 
kadınlarda uyluk üstü, kalça ve göğüslerde olurken; erkeklerde 
uyluk dış kısmı, sırt orta ve bel kısımlarında görülmekte. 

Gebelikte gözlenen deri çatlakları için risk faktörlerini 
şu şekilde sayabiliriz: Gebelerde sıklıkla gebeliğin son 
üçüncü ayında başlamakta ve gebelik sonlana kadar devam 
etmektedir. Ailesel yatkınlık, genç yaşta gebe kalmak, gebelikte 
kilo artışının fazla olması, karın büyüklüğü ile (kilolu bebek, 
amniyon suyunun çok olması veya çoğul gebelikler) ile 
ilişkilidir. Kadınlarda gebelik sonrası cilt çatlakları en sık; 
karın, memelerde ve uyluk üst bölgelerinde gözlenmektedir.

Cilt çatlaklarının iki klinik formu mevcuttur:
• Striae rubra (erken evre)
• Striae alba (geç evre)

Cilt çatlakları başlangıçta kırmızı ve morumsu göründükleri 
için kırmızı anlamına gelen “striae rubrae-SR” olarak 
tanımlanmaktadır. Daha sonra bu renk solmakta ve sanki 
deride bir kırışıklık hatta bir skar gibi görünmekte ve beyaz 
anlamındaki ”striae albae-SA” olarak tanımlanmaktadır. Cilt 
çatlaklarında tedavi seçenekleri, cilt çatlaklarının klinik olarak 
erken ve geç evrede olup olmasına göre değişmektedir. 

Bu çatlakları tamamen tedavi etmek mümkün 
mü? 
Cilt çatlakları medikal bir problem olmamakla birlikte 
özellikle kadınlarda estetik yönü ile ciddi bir problem olarak 
algılanmaktadır. 

Önlemek için; deri çatlaklarında ilk olarak riskleri iyi 
belirlemek ve hastayı bu risk faktörleri konusunda 
bilinçlendirmek son derece önemlidir. Gebelik döneminde 
kremler, on ikinci gebelik haftasından itibaren başlanmalıdır. 
Özellikle; centella asiatica içeren kremlerin (trofolastin), 
C vitamini, E vitamini ve kuşburnu yağının etkili olduğu, 
çalışmalarla tespit edilmiştir. Yaygın bir şekilde kullanılan 
badem yağı, kakao yağı, zeytinyağının etkinliğine dair bilimsel 
çalışmalarda yeterli olumlu sonuçlar alınamamıştır. Özellikle 
gebelikte kremlerin masaj yaparak uygulanmasının, deri 
çatlağı oluşumunu azalttığı bilinmektedir.

Tedavi için; Scarlet X (altın iğne), dermapen  lazer tedavileri, 
kimyasal peeling, PRP, mezoterapiler uygulanmaktadır. 
Özellikle erken evrede; pembe-mor evresinde tedavi yapılırsa 
tedavi etkinliği artmaktadır.

Her yaş grubunda ve emzirme dönemlerinde uygulanacak 
olan tedavi seçenekleri mevcuttur. Deri çatlaklarının hem 
pembe-mor evresinde, hem de beyaz evresinde tedavi 
seçenekleri vardır; fakat erken dönemde, pembe-mor evresinde 
tedavi uygulanırsa, tedavi etkinliğini artıracağı özellikle 
bilinmelidir.

Bizler kliniğimizde öncellikle kişinin cilt çatlaklarının 
neden olduğunu, çatlakların erken-geç evrede olup olmadığını 
değerlendirmekteyiz. Sonrasında; aylık tedavi seansları şeklinde 
en az üç ya da dört seans tedavi planı oluşturulmaktadır. 
Planlamayı Scarlet X, dermapen, tedavilerini PRP-mezoterapi 
uygulamaları ile kombine etmekteyiz. Tedavi yanıtına göre 
seçenekler değişebilmektedir. Tedavide cilt altında yapılandırma 
süreci artırmak amaçlandığından tedavi etkinliğini ikinci aydan 
itibaren görmekteyiz. Hasta-doktor iş birliği ile yüzde kırk ila 
seksen oranında cilt çatlaklarında azalma sağlayabilmekteyiz.

Peki, tekrar eder mi? Tedavi sonrasında nasıl bir 
yol izlemek gerekli?
Eğer kişi hızlı kilo alıp verirse maalesef tekrarlama olasılığı olur. 
Tedavi sonrasında özellikle kilo dengesine dikkat edilmelidir. 
Kontrol edemediğiniz durumlar olduğunda, herhangi bir 
hastalık nedeniyle kortizon kullanıldığında, kilo alımı veya 
hızlı boy uzaması dönemlerinde cilt çatlaklarının oluşumunu 
minimalize etmek için uzman görüşü alınması gerekebilir. 
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Duet Beauty Center kurucu ortakları Elena Kuduban ve Iryna Aslan; 
Avrupa’da üst üste ödül alan zayıfl ama cihazlarının özelliklerini ve etkilerini 

detaylandırırken, son teknoloji lazer epilasyon uygulamaları 
hakkında bilgi veriyor.

Duet Beauty Center
Fazlalıklarınızdan Kurtulun

sağlık ve güzellik

IRYNA ASLAN, ELENA KUDUBAN



ayıflama cihazınız D-finitive Evo’nun 
özellikleri neler?
D-finitive Evo; Avrupa’da üst üste beş yıl zayıflama 
robotu olarak ödül almıştır. Birden fazla zayıflama 
teknolojisini bir arada içeren başlıklara sahiptir. 
Yağ hücresini bulunduğu yerden ayrıştırarak, onu 

çevreleyen ve koruyan zarı hasarlar ve yağı açığa alır. Açığa 
çıkan yağ parçalanarak lenf kanallarına iletilir ve vücuttan 
atılır. Hifu başlığımız ise yetmiş santigrat derecede iğnelerle 
yağ hücresini deler ve yağı sıvılaştırarak vücuttan atar. Aynı 
zamanda rotasyon başlığının etkisi, sahip olduğu vakum ve 
radyofrekans teknolojisi ile selülit ve elastikiyet kaybında da 
etkilidir. Cihazımız bağ dokusunu toparlar, metabolizmayı 
hızlandırır, cildi sıkılaştırır, selülit gidermede etkilidir.

Bu cihaz ile zayıflama işlemi herkese yapılabilir 
mi? Kimlerin kullanması sakıncalıdır?
Hamilelerde, kalp pili kullananlarda ve ciddi kalp sorunu 
olanlarda bölgesel incelme uygulamaları yapılamamaktadır. 
Bunlara ek olarak, uygulama yapılacak olan bölgede metal 
protez olanlar da bu uygulamadan yararlanamamaktadır.

Bir seans işlem ne kadar sürüyor? Etkisi ne zaman 
belli olur? Kaç seans almak gerekir?
İşlem, tek bölge için maksimum bir ila bir buçuk saat sürüyor. 
İşlemden hemen sonra incelme görüyoruz. İki ila on beş 
santimetreye kadar incelme sağlanıyor. Bölgedeki yağ tabakası 
ve kalınlığına göre uzman analizi sonrası seans karar verilmesi 
daha doğru olmakla birlikte, kişiye göre değişmektedir. 
Maksimum on iki seansta yüksek oranda zayıflama sağlanmış 
oluyor. 

Lazer epilasyon uygulamasında ne tür bir cihaz 
kullanıyorsunuz? Diğerlerinden farkı nedir?
Cihazımız son teknoloji “diode” lazerdir. Sekiz yüz seksen 
nanometre iki bin dört yüz watt gücündedir. Beyaz ve kızıl 
rengi hariç bütün kıl tiplerini görür. Bronz ten ve tüm cilt 
tiplerinde, yanma riski olmadan çalışır. Diğer cihazlara göre 
daha hızlı ve etkilidir. Bir seans tüm vücut işlemi, otuz ila kırk 
beş dakikada bitiyor. Ütüleme sistemi ile değil, tek atış yöntemi 
ile çalışıyor. Her danışan sonrası cihazımız detaylı olarak sterilize 
ediliyor. Dört mevsim, lazer uygulamasını gönül rahatlığıyla 
yaptırabilirsiniz. 

Lazer epilasyon sonrasında tamamen çözüme 
ulaşılıyor mu? Her lazer epilasyon aleti her kişide 
kullanılır mı, yoksa tipleri farklı mıdır?
Cihazımız Amerikan – İsrail yapımı, FDA onaylı, son teknoloji 
diode lazerdir. Diğer cihazlardan farkı, kılları tüye döndürmeden 
bitiş sağlıyor olması. Dört seansta yüksek alanda azalma yapıp, 
beş ya da altı seansta kalan bölgelere işlem yapılıyor. Beyaz kıl 
ve kızıl tüyler hariç ince tüylerde dahi etki gösteriyor. Bronz ten 
dahil tüm cilt tiplerinde yanma riski olmadan çalışmaktadır.  

Z
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LAZER EPİLASYON CİHAZI VENÜS VELOCITY



Ankara’da 
Dev Lansman
Filiz Karslıoğlu’nun ev 
sahipliğinde, dünyaca ünlü Alman 
dermokozmetik markasının 
Ankara’daki lansmanı gerçekleşti.

Alex Cosmetic’in Türkiye dağıtıcısı Biyotech Medikal’in 
yöneticileri Berk x Tuğba x ‘in Pia Sera Bilkent Otel ve Gösteri 
Merkezinde düzenlediği organizasyonda, Filiz Karslıoğlu 
liderliğinde firmanın cilt yenileme alanında ödüllü bitkisel 
uygulaması “Herbs2Peel”in tanıtımı gerçekleştirildi. 
Karslıoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan etkinliğe, 
iş ve cemiyet hayatından isimlerle influencer’lar ve ünlü 
dermatologlar katıldı. Ürünün özelliklerinin konuşulduğu 
organizasyonda dermatologlar, misafirlerle soru cevap şeklinde 
etkileşim kurdu. 

FİLİZ KARSLIOĞLU

davet

KEMAL POLAT BERK-TUĞBA DOĞAN 

ESMA ÖZAKIN 

FİLİZ KARSLIOĞLU SEVAL KARASATI 

Filiz 
Karslıoğlu’nun 
ev sahipliği 
yaptığı lansman 
etkinliğine iș 
ve cemiyet 
hayatının önde 
gelen isimleriyle 
doktorlar katılım 
gösterdi.

AYLİN ASKUN SİBEL ALYAKUT GİZEM ÖZCAN RUȘEN KAYA 

BURÇAK ÇİÇEK ARZU KARATAȘ NİLGÜN SARGUT
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Danıșanlarına, güzellik merkezi konseptinden farklı olarak bir kompleks 
hizmeti sağlayan Arzu Büyükkapucu, firmalarında uyguladıkları bölgesel 

incelme protokollerine değiniyor.

Arzu Büyükkapucu
Bölgesel İncelme

ARZU BÜYÜKKAPUCU

sağlık ve güzellik
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Bölgesel incelmede kișinin vücut analizine göre kișiye özel 
protokoller hazırlıyoruz. Kișinin problemine yönelik Lipones, G5, 

lenf drenaj, ısı battaniyesi gibi teknikler kullanıyoruz.

beautyartbbk neslimgungen_denizli

isafirleriniz size sıkça hangi 
konularda başvuruyor? 
Danışanlarımız bize lazer epilasyon, 
bölgesel incelme ve cilt bakımı konularında 
başvuruyor.

Peki, bölgesel incelmede hangi uygulamaları 
yapıyorsunuz?
Bölgesel incelmede kişinin vücut analizine göre kişiye özel 
protokoller hazırlıyoruz. Kişinin problemine yönelik lipones, 
G5, lenf drenaj, ısı battaniyesi gibi teknikler kullanıyoruz.

Yağların parçalanması nasıl gerçekleşiyor? 
Lipones ve Lipones max cihazımızla, kalıplaşmış yağları 
ses dalgaları ile parçalayıp G5 masajı ile lenf kanallarına 
iletiyoruz. Daha sonra lenf drenaj ve ısı battaniyesi ile 
vücuttan ter ve idrar yoluyla atılımını sağlıyoruz.

Kaç seansta etkisi görülmeye başlanıyor?
Kişinin durumuna göre değişiyor. Önerdiğimiz seans aralığı 
dört ila sekiz seanstır.

Bu uygulamaların yanında diyet ve spor da 
gerekli mi? 
Diyet ve spor ile desteklenirse bölgesel incelmenin etkisi daha 
iyi olur. Tabii ki diyet ve spor olmadan da cihazlarımız etkilidir.

Bölgesel incelme vücudun hangi alanlarında 
uygulanabiliyor?
Bölgesel incelme vücudun karın, bacak, kol, sırt, basen, gıdı 
bölgelerinde kullanılabilir.  

M



ir kişisel antrenör neler yapar? Size 
başvuranlara hangi konularda destek 
oluyorsunuz?
Kişisel antrenör, bireyin sağlık yolundaki özel 
eğitimcisidir. Kişisel antrenörün genel ya da ilgili 
branşa özel olarak yaptığı iş değişmekle beraber, 

bireye hem bedensel hem de ruhsal açıdan en sağlıklı şekilde 
sportif hayat sunan, bireyi ulaşabileceği maksimum verimliliğe 
ulaştırmak için kişiye özel egzersiz programı oluşturan ve 
bunu uygulatan eğitici kişidir. Bir pilates antrenörü olarak 
çalışmaya başlayacağım öğrencilerimle öncelikle ortak bir 
hedef belirler, o hedefe doğru emin adımlarla ilerleriz. Pilateste 
her ne kadar önceliğimiz vücut farkındalığını kavrayıp yaşam 
kalitesini arttırmak ve  postürümüzü düzeltmek olsa da, tabii 
ki bunun arkasından estetiksel hedefler de yerini muhakkak 
alır. Ben antrenör gözüyle önce sağlık çerçevesinde, sonra 

üyemin istekleri doğrultusunda onu kendi hedeflerine doğru 
ulaştırmada ona yol arkadaşlığı yapar ve desteklerim. Her 
ulaştığımız hedef sonrası ise bir sonraki hedef muhakkak bizi 
bekliyor olur.

Pilatesin etkilerinden biraz bahseder misiniz? Ne 
işe yarıyor, ne kadar sürede etkisini gösteriyor? 
Pilates, adını geliştiricisi Joseph Pilates’ten alan, zihin ve beden 
bütünlüğünü sağlayarak kasları güçlendiren, bedenimizi 
esneten ve yaşam kalitemizi daha da arttırmaya yönelik 
hareketlerden oluşan bir egzersiz sistemidir. Günlük hayat 
rutinimiz içerisinde, insan bedeninin hem fiziksel hem de 
zihinsel kapasitesini en üst seviyeye çıkartmaya yönelik olan 
bu sistemin, aslında herkesçe bilinen faydalarının yanında 
bilinmeyen çok önemli faydaları da bulunuyor. Örneğin; 
bütün vücudun dengeli şekilde kas gelişimini destekleyen 

B
Pilates eğitmeni Șule Fırat, mat üzerinde veya aletle yapılabilen 
pilatesin farklarından bahsederek etkilerini ve bu sporu kimlerin 

yapabileceğini anlatıyor.

Şule Fırat
Pilatesin Etkileri

sağlık ve güzellik
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sulesfirat

pilates, merkezlemeyi hedef alarak tüm vücut hareketliliğini 
sağlar ve vücut birlikteliğini korumaya yardımcı olur. Bunun 
yanında postürümüzü düzeltmeye yardımcı olan bu sistem, 
gün içinde kas gerginliği yahut bir hastalık sebebiyle beliren 
sebepli veya sebepsiz vücut ağrılarımızı da en aza indirmeyi 
amaçlar. Bahsettiğim bedensel yararların dışında ise, yine 
önemli bir faydası da bireyin zihinsel gelişimine yönelik 
geliştirici bir yolculuk başlatmasıdır. Bir pilates seansında 
zihin konsantrasyon ile birlikte dış dünyaya kapıları kapar 
ve sonrasında zihinsel bir arınma ile de pilates seansı bitirilir. 
Ders sonunda ise bana kalan en güzel şey, öğrencimin “İyi ki 
derse gelmişim.” cümlesi ve öğrencimde gördüğüm mutluluk 
duygusu olur.

Pilates sisteminde ders programları ve hareketleri, tamamıyla 
kişisel özelliklere göre planlanır ve değişkendir, çünkü 
özellikle benim hedefim bu egzersiz ile birlikte öğrencilerimin 
“Kendi vücutlarının en iyisi” olmalarıdır. Öğrencimin yaşı, 
genetiği, cinsiyeti, daha önce pilates yapıp yapmadığı, 
sporculuk hayatının olup olmadığı, herhangi bir sakatlık 
yaşayıp yaşamadığı veya kronik hastalığa sahip olup olmadığı 
programlarının içeriğini değiştiren faktörlerdir ve bu 
değişkenlere göre kişiselleştirilmiş programları öğrencilerimin 
en iyi sonucu alacağı şekilde hazırlarım. 

Sizden online olarak da destek alınabiliyor mu 
yoksa yalnızca yüz yüze mi ders veriyorsunuz? 
Yüz yüze derslerimin yanı sıra online şekilde de derslerim 
mevcut. Online ders tercih eden öğrencilerim ile birebir ya 
da grup şeklinde derslerde ilerleme kat ediyoruz. Online 
derslerimin yüz yüze derslerime kıyasla avantajı ise 
öğrencilerime tamamen istediği yerde derse girme imkânı 

sağlamasıdır. Bu avantajı da genelde tatil dönemlerinde, şehir 
dışı planlarında ya da farklı şehir, farklı ülkelerde temelli 
yaşayan öğrencilerimle yakalıyoruz. Aynı zamanda, doğum 
sonrası henüz bebeğini bırakacak yeri olmayan annelerin 
evlerinden pilates yapabilmesini de bu sayede mümkün 
kılıyoruz. Online eğitimlerle, öğrencilerim hem derslerden geri 
kalmıyor hem de kısa ya da uzun vadede derslere ara vermemiş 
oluyoruz.

Pilatesi herkes yapabilir mi?
Alanında deneyimli bir eğitmen ile birlikte tüm yaş grupları, 
kendi bedensel ihtiyaçlarına ve seviyelerine göre pilates 
yapabilir. Herhangi bir sağlık problemi yaşayan kişiler veya 
hamileler pilatese başlamadan önce muhakkak doktor onayını 
almalıdır. Kronik hastalık yaşayanlarda ya da hamilelerde 
doktor onayı ve takibi her zaman benim önceliğimdir. Bu 
şekildeki öğrencilerimde, doktorlarından hareketler konusunda 
fikir ve teyit alarak öğrencime daha güvenli bir egzersiz 
programı oluştururum ve birlikte yol kat ederiz.

Matın üzerinde yapılan pilates ile aletli pilates 
arasındaki farklar nelerdir?
Hem mat pilatesi hem de aletli pilates, tüm kas gruplarını 
çalıştırarak bedenin esnemesini ve daha güçlü bir yapıya 
kavuşmasını sağlar. Her ikisi de bedeni uyumlu ve 
fonksiyonlarını doğru yerine getirecek şekilde çalıştırır. 
Aralarındaki en temel fark ise, kullanılan ağırlık türüdür. Mat 
pilatesinde çoğunlukla kendi vücut ağırlığımızı kullanırken, 
aletli pilateste ekipmanlar, yaylar, kayışlar ve ipler kullanılarak 
direnç, aletten sağlanır. Her iki sistemde de ulaşılmak istenilen 
amaç aynıdır, sadece gidilen yollar farklıdır. Her ikisi de 
öğrencinin duyduğu keyif ve isteklerine göre seçilebilir. 



Küçük yașta judoya bașlamasıyla Zen felsefesi, Uzak Doğu tıbbı, doğanın ve 
bedenin ritmi konularına ilgisini fark eden Ünal Güner; beden ve duyguların 

bir bütün olduğuna inanarak çalıșmalar ve araștırmalar yapmıș bir yazar, 
eğitmen, danıșman. Kendi ismiyle kurduğu merkezinde bireysel dönüșüm 
yașamak isteyenlere destek veren Güner; MAG Okurları için, sözlerin birer 

frekansı olduğunun önemini de belirterek hayatı okumanın yollarından ve eril 
ile dișil kavramlarından bahsediyor.

Hayatın Matematiği
Unal GUner

röportaj
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Söz ve ifadelerimizden kendimizi 
okudukça bir taraftan kendimizi 
ve hayatımızı iyileștirebilmenin 

yollarını da görerek daha huzurlu, 
daha güzel bir hayatı seçmeye 

karar verebiliriz.

işilerin karşılaştığı her rahatsızlığın ve 
olayın bir mesaj olduğunu söyleyerek 
“kendi kendine teşhis” eğitimleri 
veriyorsunuz. Bu eğitimler hakkında biraz 
bilgi verir misiniz?
Hayatımızı ve kendimizi okurken bedenimizde ve 

sağlımızda olanların da bize mesajlarını okumak önemlidir. Her 
organın, her uzvun kendine has bir titreşimi ve sesi vardır. Bu 
seslerin aslında bir karakterle, bir duyguyla ve bedendeki diğer 
sistemlerle bağları ve bağlantıları vardır. Örneğin; karaciğerin 
bir ses frekansı vardır. Diyelim ki bu 74 ise, bir kişinin karaciğer 
rahatsızlığı olduğunda, bu 65’lere düşer; ya da bu frekans çok 
yoğun bir şekilde arttığında, 80 ila 90’lara çıkar. Artık onun sesi, 
kainata yaydığı frekansı, hastalık ve rahatsızlıkla ilgilidir. Ne 
enteresandır ki, karaciğerin organ olarak bozulmuş titreşimi 
ve sesiyle, öfkenin; sağlıklı haliyle de sakinlik ve sükûnet 
duygusunun frekansı birbiriyle çakışmaktadır. Öyleyse bir kişinin 
herhangi bir organındaki rahatsızlığın hangi duyguya tekabül 
ettiğinin matematiği kavrandığında; ister karakteri, ister organı 
bir farkındalıkla iyileştirerek duyguyu iyileştirebiliriz. Bunların 
birbiriyle olan bağlarını ve bağlantılarını kurabilmenin bir 
matematiği vardır. Biz buna “hayatın matematiği” diyoruz. Bu 
matematik ile sağlığımızda, ilişkilerimizde, başımıza gelen her 
türlü olayın içerisinde kendimizi görebiliriz; hatta rüyalarımıza 
kadar bunu götürebiliriz.

Sağlığımız burada bize ışık tutan çok önemli bir noktadır. Diyelim 
ki bir kişinin başı ağrıyorsa, başının ağrımasının duygu ve 
düşüncelerdeki matematiğini gördüğünde -ki bu temelde kişinin 
kendini ya da dışarıyı suçlamasından kaynaklıdır- orada direkt 
başının ağrısını bir ilaç vs. ile nasıl geçireceğine değil de, kimi 
neden dolayı suçladığına odaklanır. O suçlamanın ardındaki 
olayı, konuyu görüp orayı iyileştirmek üzere bir çözüm arayışına 
girer. Bunu gördüğünde, o suçlamaya olan ihtiyacını da çözerek 
kronik bir baş ağrısından özgürleşip kurtulabilir. Yine de bütün 
bu organların enteresan bir şekilde birbiriyle bağlantısı vardır. 
Mesela her dişinizin yine bir organ, bir duygu ve düşünceyle 
hatta doğanın içindeki bir elementle, gökyüzündeki bir yıldızla, 
bir gezegenle bağlantısı vardır. Yaratıcı; aslında öyle muhteşem 
bir resim yapmış ki gördüğümüz her şeyin farklı farklı şekillerde 
birbiriyle bağlantısı var ve her şeyin içerisinde bütün, bütünün 
içerisindeki her zerrede de yine o iz var. İşte biz çalışmalarımızda 
bu bağları ve bağlantıları kurabilmeyi anlatıyoruz ve öğretmeye 
çalışıyoruz. Bunları öğrenen talebeler ise önce kendi hayatlarını, 
kendi sağlıklarını, kendi bedenlerinde olan olayları ya da 
çocukları, eşleriyle olan durumlarını görüp neden buna maruz 
kaldıklarını fark ederek iyileşmenin, talep olursa da belki 
yakınlarını ve çevrelerini de bu konuda iyileştirebilmenin 
bilgilerini almaktadırlar. 
 
Hayatı okumanın yollarından birkaç tanesini anlatır 
mısınız?
Hayat, bize bizden yansıyansa; seyrettiğimiz hayat aynasında 
her gördüğümüz, bize kendimizle ilgili bir bilgi aktarmaktadır. 
Diyelim ki bir aynaya bakıyorsunuz ve aynayı okuyorsunuz. 
Aslında aynada okuduğunuz dışarısı gibi görünse de; dışarıya 
yansıyan, sizde olandır. Öyleyse biz gördüğümüz, hissettiğimiz, 
dışarısı dediğimiz her bir yer ve durumdaki matematiği çözüp 
bilebildiğimiz oranda aslında kendimizi okuruz. Eskilerin 
de dediği gibi “Âlemde ne varsa Adem’de de o vardır”. Yani 
dışarıda, çevremde ne olup bitiyorsa, bana ne seyrettiriliyor ve ne 
söyleniyorsa; o, bende de olduğu içindir. Bu belki başta insanın 

K

aklına, “Ben o kadar derin, o kadar muhteşem olabilir miyim 
ki?” gibi bir soru getirebilir. Oysa işin içine derinlemesine 
bir adım attığımızda, gerçekten de yaşadıklarımız, ailemiz, 
anne-babamız, eşimiz, arkadaşlarımız, işimiz, ismimiz, 
doğum sayılarımız ve numerolojimiz gibi her bir şeyin 
bizi tamamladığını ve çok mükemmel bir şekilde bize ait 
olduğunu görürüz. Biraz daha devam edersek; ağzımızdan 
çıkan her kelime ve sözün, yaşadığımız duyguların, 
düşüncelerin, eğitimimizin, seçimlerimizin, huzur veya 
huzursuzluklarımızın her bir tanesinin hayatımızın her 
alanında bizi temsil eden unsurlar olduklarını görürüz. 
Yaşadıklarım ve seçimlerim, hepsi benim. Öyleyse ben 
dediğimiz hali, dışarı diye nitelendirdiğimiz çevreyi ve 
dünyayı seyrederek okuyabilir ve tanıyabiliriz. Örneğin; 
bir meslek seçtiniz ve onu yapmaktasınız. Kimisi bundan 
şikayet edebilir, kimisi sevebilir, kimisi bir an evvel oradan 
kaçmak isteyebilir. Oysaki -itirazları olsa dahi- o anda 
bulunduğu yer, yaptığı iş ve meslek tam da onun seçimi ve 
onun tamamlayıcısıdır. O mesleğin içinde tam da öğrenmesi, 
anlaması gereken halin ve durumun içindedir. Bu sebeple 
bir öğretmen daha iyi öğrenebilmek için, bir hukukçu 
ilahi adaletin unsurlarını görüp seyredebilmek için, fark 
edebilmek için o mesleğin içindedir. Örneğin; herhangi 
bir duygu, düşünce, fikir tesadüfen sizi ziyaret etmez. O 
duygu izinin sizin ifadelerinizle, seçimlerinizle, hayata 
bakışınız ve gerçekliğinizle ilgili bağlantıları vardır. Bunun 
dışında; yüzümüz, uzuvlarımız, bedensel hareketlerimiz, 
mimiklerimiz, duruşumuz, yürüme şeklimiz, ayağımızı yere 
basışımız, sözlü ve sözsüz ifadelerimiz gibi her bir unsur, 
hayatı okumanın matematiğinde bize bizi anlatır. 

Eril ve dişil enerjilerin, negatif ve pozitif 
kavramlarının içerisinde neler var?
Eril ve dişil prensipler hayatımızın her alanında mevcuttur, 
çünkü bizim evrenimiz 1’in iki unsur olarak görünümünden 
ibarettir. Her 1 dediğimiz şeyin içerisinde, onun sağı-solu, 
aşağısı-yukarısı, pozitifi-negatifi, dişisi ve erili vardır. Kimisi 
eril ve dişil yasaları birbirine zıtlık olarak algılasa da, işin 
gerçeğinde bunlar birbirinin tamamlayıcılarıdır. Gündüze 
pozitif, geceye de negatif dersek, aslında bir günün, gece ve 
gündüz parçaları olarak tamamlayıcıları olduğunu görürüz. 



Her birimiz kendimizde olanı değil, olmayana yönlenir ve 
onunla buluşmak, eşleşmek isteriz. Birçok kişi -matematiğini 
önce çok iyi anlayamasa da- sistemik olarak sorunlu olduğu 
kişilere daha fazla çekilir. Örneğin; annesiyle yaşamayı 
seçmiş olan bir kişi, kendinde annesiyle ilgili olan özelliklerin 
iyileştirilebilmesi ve bu durumun fark edilebilmesi için oraya 
yönelir. Oysa bu kişi zihninde babasını uzağa koymak istemiş, 
annesine yaklaşmak istemiştir. Halbuki şuur altında o, zaten 
babası gibi olduğunu bilerek; babasından değil de annesinden 
alacaklarının daha fazla olduğunun farkındalığıyla annesiyle 
yaşamaya yönelmiştir. 

Kişinin ağzından çıkanların kendisine nasıl bir 
etkisi oluyor? Örneğin; “Aldım, kabul ettim.” ya 
da “İptal, iptal, iptal!” demek işe yarıyor mu? 
Her sözümüz kainatı titreştiren bir frekanstır; benzerlerini 
bularak güçlenir ve bir yaratım enerjisi oluşturur. Her harfin, 
kelimenin ve ona yüklediğimiz anlamın bir ortak titreşimi 
vardır. Bir de kalbimizin doluluğu ve boşluğunun, duygu 
titreşimleriyle sese aktardığı vardır ki; o, kainatın içerisinde 
bizim mührümüzle birlikte yankılanır. Nasıl ki kutsal kitaplar 
“O bir şey olmasını dilediğinde sadece ‘Ol!’ der ve olur.” diyorsa, 
O’nun halifesi olan insan da hayatında bir şey olmasını ya da 
yaratılmasını istediğinde “Ol!” der ve olur. Yani söz ve ifade 
titreşimleri, yaratım için elzemdir. Sadece düşünerek, parmak 
şıklatarak değil; bir söz ile eylem başlatılabilir. Öyleyse her 
birimiz sık kullandığımız kelimelere bakalım. Bizi dinleyen 
kainata hangi kelimeleri bir zikir ve mantra gibi söylüyoruz? 
Ağzından çıkanı kulağın duymaya başladıkça, sözlerinle 
kendine nasıl bir hayat oluşturduğunu ve bundan sonrası için 
de nasıl bir gelecek çağırdığını okuyabilirsin. Çok basit bir 
test ile, geçmişte yaşadığın, seni etkileyen bir olayı kendine 
anlat ve sesini kaydet. Daha sonra dinlediğinde bu olayla 
bağı kesip kesmediğini, onu hangi zamanda anlattığını, 

Bazen gece kısalır ve gündüzler çoğalır, bazen de tam tersi olur. 
Bizim de hayat içerisinde bazen aydınlık, hareketli, pozitif, 
sıcak ve eril enerjilerimizin çoğaldığı alanlar olur. Bu alanlarda 
da dişil özellikler negatif, karanlık, durağanlık, pasif ve 
soğuk enerjiler azalır. Bu sebeple eril ve dişil enerji dengesini 
kurabilmek, hayatın çok önemli sırlarından bir tanesidir, 
çünkü herhangi birinde aşırıya gidildiğinde, tıpkı kum saati 
gibi bir tersine dönüş meydana gelir ve diğer unsur davet 
edilir. Bir örnekle açıklarsak; aşırı hareketli olduğun bir alanda 
kendini durdurmak üzere aşırı negatifi ya da aşırı yatay ve 
durağan olduğun bir alanda harekete geçebilmek üzere aşırı 
pozitifi ve hareket enerjisini hayatına davet edersin. Kendini 
durdurmak suretiyle, harekete geçilemeyen ve ilerlenemeyen 
bir alanda çağırılan pozitif; çoğu zaman kaza ve hastalıklardır. 
Burada tabii birçok kişinin zannettiği gibi “negatif kötü, pozitif 
iyi gibi” bir kavram mevcut değildir. Nasıl ki 100 derecenin 
üzerindeki bir su yakıcı bir etki gösterirse, -100 derecenin 
üzerinde buzlaşmış bir su da benzer bir yakıcı etkiyi gösterir. 
İlişkilerimizde ve içsel huzurun oluşturulmasında, bu 
prensiplerin nasıl çalıştığını öğrenerek, fark ederek dengenin 
kurulması esastır. 

“İnsan, karşısındakinin en sevmediği huyunda 
aslında kendisini görüyordur ve bu kişiyi 
uzağa koyar.” deniliyor. Bunun nedeni nedir? 
Yakınımızda kimleri bulundururuz?
Mıknatıs kutuplarında zıt kutuplar birbirini çeker ve aynı 
kutuplar ise birbirini iterler. Evren; tamamlanacağını ve 
buluştuğunda bir bütün olacağını arar. Bu sebeple aynı 
huyda ve özelliklerdeki kişileri hayatımızdan iteriz. Diğer 
bir anlamda, bir tane daha kendimize katlanmaktan 
kaçınabiliriz. Bu sebeple farklı uçlar birbirini çekerek bir araya 
gelirken, aynılaşan çiftler birbirinden ayrılmak durumunda 
kalırlar. İnsan kendinde az ve eksik hissettiğine yönelir. 
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oradan gerçekten bir ders alıp almadığını, aynı olayı benzer 
bir şekilde geleceğine yansıtıp yansıtmadığını okuyabilirsin. 
Eğer oradan aldığın dersi, bilgiyi özümseyerek geçmiş bir 
zamanla bu olayı dillendirdiysen, artık o konu ve o geçmişle 
senin bağın kesilmiştir, alman gereken özü almışsındır. Yok 
eğer sanki şimdi, şu anda yeniden oluyormuş gibi, o olayın 
içindeymişsin gibi, bir de üzerine bir sürü “hep” kelimeleri 
kullanarak bu geçmişteki olayı anlatmışsan; sen hâlâ o olayın 
içinde ve tekrar döngüsündesindir. Bir kişinin kelimelerinde 
sürekli kendinden ve hayattan şikayet varsa; bu kişinin 
şikayetlerini artırma ve tekrar aynı olayları yaşama ihtiyacının 
devam ettiğini okuruz. Bir kişinin “keşke”leri, “olsaydı”ları, 
geçmişe özlemleri varsa; geçmişten özgürleşemediğini 
okuruz. Bir kişinin “hadi”, “hemen”, “çabuk” gibi ifadeleri 
varsa; zamanla ilgili itirazlarını, eril-baba ve otoriteyle ilgili 
çatışmalarını okuruz. “Zorundayım”, “gerekli” ve “mecburum” 
gibi ifadeleri çok kullanıyorsa da onun tembel ve yatayda olan 
kısımlarının, iteklenmeden-dürtüklenmeden ve zorlanmadan 
herhangi bir işi yapmayacağını okuruz. Söz ve ifadelerimizden 
kendimizi okudukça bir taraftan kendimizi ve hayatımızı 
iyileştirebilmenin yollarını da görerek daha huzurlu, daha 
güzel bir hayatı seçmeye karar verebiliriz. Söz bir ok misali 
ağızdan çıktığında hedefine doğru yönlenir. Sadece kelimeyle 
“iptal” demek yetersiz kalabilir; ancak, o sözü hangi ihtiyaçla 
ve neyi çağırmak için kullandığını fark edersen, onun yerine 
yeni ihtiyacı ve hedefi belirleyerek yeni bir ok atma şansı verilir. 
Diğer türlü ise, ok hedefine ulaşır. 

Hayatta yolunda gitmeyen bir durumla 
karşılaşıldığında nasıl hareket etmeli? Bir örnekle 
anlatabilir misiniz?
Yaşadığımız hayat bizim seçimlerimizden oluşuyorsa, olumlu 
ya da olumsuz yaşayacaklarımızın kararını da biz veriyoruzdur. 
Birçok kişi buna zihninde itirazda bulunabilir. Oysaki 
çalıştığımız on binlerce kişide her seferinde şunu gördük ki; kişi 
sözleriyle hayata bir sipariş veriyor ve kainat o siparişi onun 
önüne getirdiğinde, bazen o siparişin kendine ait olmadığını 
iddia ederek beğenmeyebiliyor, çünkü ağzından çıkanı bazen 
duymuyor ve sözlerine, siparişlerine ve seçimlerine sahip 
çıkmıyor. Rahatsızlıklar, hastalık, sorun ya da kayıplar dahil 
her bir şeyin altında her birimizin en azından bir söz ve ifadeyle 
imzası vardır. Öyleyse yaşanan, olumsuz gibi görünen bir halin, 
bir durumun da bize bir faydası vardır. Bu durumun hangi 
ihtiyacı tamamlamak için çağrıldığını ve faydasını görebilmek, 
aslında durumu iyileştirebilmenin en önemli unsurudur. 
Eskiler “Derdime derman ararken, derdim bana derman imiş.” 
derler. Yani bir şekilde her birimizin sorun zannettiği konu 
dahil, bizim iyileştirmeye ve geliştirmeye çalıştığımız bir alan 
için şifa kaynağıdır. İşte bunu görüp, bunun matematiğini 
bilebildiğimiz ölçüde aslında hayat da kolaylaşacak ve 
güzelleşecektir. Diyelim kişinin yüzünde bir sivilce çıktı ve 
bunu, güzelliğini bozduğunu düşünerek büyük bir şekilde dert 
ve sorun ediyor. O sivilceyi belki hemen sıkıp patlatabilir evet, 
oysaki o bir işarettir. Cildin altında biriken çeşitli iltihapların bir 
yansımasıdır. Daha derinde, karaciğerde biriken çeşitli asitlerin 
bir yansıması… Biraz önce dediğimiz gibi karaciğer öfke ile 
alakalı. Öyleyse öfke, iltihap, karaciğer ve sivilce birbirleriyle 
bağlantılıysa; içerideki bir huzursuzluğun, tatsızlığın, öfke 
patlamasının görüntüsü sivilcedir. Bu görüntü bizi rahatsız 
ediyor olabilir, bize hoş gelmiyor olabilir; ancak, diğer taraftan 
bu içimizde olan, organlarımızın, hayatımızın içerisindeki 
bir öfkenin dışarıya vurumudur. Ruhumuzda huzurlu ve 

sükunet halinde olabilmek için bazen bu öfkeyi görmeye 
ihtiyaç duyarız. Öfke kaynağının çözülüp iyileştirilmesiyle 
beraber, hayatımızda sükûnetle iyilik ve güzellik ortaya çıkar. 
Bu sebepten bu iyileştirmeyi yapabilmek için, sivilceyi görünür 
kılmayı kabul ederiz. Diğer taraftan zihnimiz bunu reddedebilir, 
bundan kaçabilir, bundan kurtulmak isteyebilir ama varlığımız 
bir ve bütün olarak hayatımızın içindeki her türlü alanı 
ve durumu organize eden, şekillendiren ve bizdeki bütün 
tamamlamaları bir ve bütün olarak önümüze koyandır. Öyleyse 
hayatımızdaki her türlü mesaj, faydamıza ve hayrımızadır. 
Dünya hayra doğru döner. Bu farkındalıkla hayatını, kendini 
kucaklayanlar, hayatlarında huzura ve huzurda olmaya 
yönelirken; buna itirazda olanlar ise hayatlarına mutsuzlukları 
davet edebilirler.

Sizi dinleyen veya okuyanların hayatlarına 
dokunuyorsunuz. Kitaplarınız “Okudum, bitti, 
kaldırayım.” değil, bilakis her biri birer baş ucu 
kitabı niteliğinde. Bunların en yenisi “Yolcu - 
Kahramanın Kendine Yolculuğu”nda nelerden 
bahsediyorsunuz? 
Hayat her birimiz için bir yolculuktur. Öyleyse bizler bir 
seyyah olarak dünyayı, âlemi, âlemleri gezenleriz; âlemlerin 
gezginiyiz. “Peki, bu seyahatler bizi nereye götürmek için? 
Neyi anlamak, neyi fark etmek için?” diye sorduğumuzda, 
şöyle bir cevap buluyoruz: “Aslında her birimiz, kendimizden 
kendimize bir yolculuğun içindeyiz. Bulmak ve buluşmak 
istediğimiz şey ya da şeylerin sırrı, kendimizde.”. “Yolcu” kitabı 
bizi kendi hayatımızın baş rolü olabileceğimiz bir yolculuğa 
davet ediyor. Burada kendi özelliklerimizi, yeteneklerimizi, 
kendimizdeki sır kapılarını ve her bir sır kapısının nasıl bir 
anahtarla açılacağının bilgisini sunuyor. Her bir kapının 
bilgisi farklı ve bir kapıyı açan anahtar diğer kapıları açamıyor. 
Her bir kapının hakkı verilmeden diğer kapıya geçilemiyor. 
Ola ki bir şekilde başka kapılara sıçrasan da, tekrar en başa 
dönüp baştan başlıyorsun ki, işte birçok kişinin hayatındaki 
tekrar döngülerinin ya da kısır döngülerinin de sebebi 
budur. Birinci kapı bize hayata köklenmeyi; hayatın ne 
kadar mükemmel ve güzel bir yer olduğunun farkındalığını 
anlatıyor. Burada kendini sevemeyenin, kendiyle ve hayatla 
barışamayanın ilerleyemeyeceğinin bilgisi verilirken; nasıl 
kökleneceğimiz, nasıl topraklanacağımız, yer ve toprak ile 
hangi sistemlerle barışacağımızın bilgi anahtarını alıyoruz. Bu 
bizi ayağı yere sağlam basan, gerçekten kendini burada, tam 
ve yeterli hisseden bir kişi haline dönüştürüyor. Ondan sonra 
sırayla bir sürü kapıdan daha geçiyoruz. Kendimize doğru 
yolculuğun her bir alanında çeşitli sınavlar, çeşitli fark edişler; 
bazen masallarla, bazen efsanelerin bilgileriyle, bazen ruhsal 
gerçeklerle sunuluyor. Her bir tanesi bize bizi seyrettirmek, 
bizdeki gerçekleri göstermek için yeni bir perde aralıyor. Her 
birimiz bir buluş ve bir buluşmaya davet ediliyoruz. Dileriz ki 
buluşmalarımız bizlere keyif ve huzur versin. 

Evren; 
tamamlanacağını ve buluștuğunda 

bir bütün olacağını arar.



aşarılarınız ve ününüz günden güne 
artıyor. İki kardeş olarak birbirinize 
katkınız var mı? Siz bu tanınırlığı nasıl 
elde ettiniz? 
Kesinlikle iki kardeş olarak çok iyi anlaşıyor ve 
birbirimizin eksik yönlerini tamamlıyoruz. Bu yola 

çıktığımız ilk günden beri birbirimizle sürekli fikir alışverişi 
yapıp projeler çizdik. Bu projeler üzerinde çalışarak başarı 
hayalleri kurduk, işin sonucunda da başarılı olup çok geniş 
kitlelere ulaştık.

Sosyal medyaya adım attığınız ilk anı hatırlıyor 
musunuz? O zamanlar böylesine bir kitleye 
ulaşacağınızı tahmin ediyor muydunuz? 
Sosyal medyaya ilk adım attığım zamanlar sayfamda eş, dost 

ve arkadaşlar vardı. Yani sayfayı bireysel olarak kullanıyordum, 
paylaşımlarımı en fazla yüz kişi beğeniyordu. Yaptığım 
yemeklerin fotoğraflarını paylaşmaya başladığım zaman işin 
rengi yavaştan değişti. İkinci dönüm noktası da, yaptığımız 
yemekleri video halinde paylaşmak oldu. Diğer kullanıcıların 
keşfet sayfalarına bu şekilde düştü ve kısa sürede takipçilerimiz 
artmaya başladı. Sonrasında art arda TV programlarına konuk 
olduk.

Mutfağınızdaki yeni tarifler aklınıza nasıl geliyor? 
Mesleğe önce et üzerine başlamış olmamız, mutfak konusunda 
sulu yemek, hamur işi gibi birçok alanda bilgi sahibi olmamız 
ve bu bilgileri de balık üzerinde denemek, yeni tarifler ortaya 
çıkartmamızda etkili oluyor. Tabii işin en temelinde de  yılların 
tecrübesi ve işimize olan sevgimiz yatıyor.

B
Chef Bro’s’un ünlü șefl eri Faruk ve Mehmet Gezen, dünyanın kendilerini 
tanımasındaki bașarılarının altında yatanları anlatırken, yeni “karamelize 

soğanlı hamsi dolma” tarifl erini MAG Okurları için veriyor...

Bir Hayali Gerçekleştirmek

FARUK Mehmet Gezen
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Daha önce çalıştığınız mekânlardan ayrılıp Chef 
Bro’s’u açmaya nasıl karar verdiniz? 
Bizler çalıştığımız iş yelerlerini her zaman kendi 
mekânlarımızmış gibi sahiplenerek başarıya ulaştırmaya 
odaklıydık. Öyle ki herkes o mekânları bizim sanıyordu. Chef 
Bro’s sürecinin başlamasında da pandemi etkili oldu. Pandemi 
gibi zor bir süreçte mekânlar kapanırken biz risk alıp Chef Bro’s’u 
açmak için yola çıktık. Hatta yakın çevremizde, doğru zaman 
olmadığı düşüncesine birçok kişi  vardı; ancak, biz risk almamız 
gerektiğinin farkında olarak hareket edip krizi fırsata çevirmeyi 
başardık.

Balık tutmak için siz de denize açılıyorsunuz. 
Yakaladığınız en unutulmaz deniz canlısı hangisiydi? 
Her ikimiz için de denize açılmak, balık yakalamak ve suya dalıp 
su altını araştırarak farklı türlerdeki canlıları gözlemlemek en 
sevdiğimiz aktivite. Her fırsatta balık tutmak için farklı şehirlere 
gidiyoruz. Alp Kırşan ile birçok kez balığa çıkma şansımız 
oldu. Yakaladığımız seksen kilogram üzeri dev orkinoslar çok 
heyecan verici olsa da, en heyecan verici ve unutamadığım deniz 
canlısı, çıplak el ile yakaladığım ahtapotlar oldu. Ahtapotlar 
sıra dışı yaşamları, kusursuz kamufle yetenekleri, üç kalpleri ve 
vantuzları ile tat alabilme gibi birçok farklı özelliğe sahip olan 
muhteşem canlılar.

Çokça tercih edilen tarifiniz, menü içeriğiniz 
hangisi? Chef Bro’s’u ziyaret edenlere mutlaka ne 
tatmasını önerirsiniz? 
Menümüzde birçok farklı tarifimiz bulunmakta ama bunların 
içinde en çok sevilen ve tercih edilen tarifimiz, spesiyalimiz 
olan  “Zinnur”.  Zinnur, dışında kalamar ve levrek kıyması olan; 
içindeyse karamelize soğan ve cheddar peynirli özel bir lezzet. 
İsmi de, ilk olarak bu yemeği yaptığım misafirimin isminden 
geliyor.

Misafirlerimize her zaman tadım menüsü öneriyoruz. Özellikle 
ilk kez gelenlere; domates, soğan ve özel sosu ile servis ettiğimiz 
Bros salatamız, olmazsa olmazların başında geliyor. Sıcaklardan 
ise Zinnur, balık simit, çıtır kadayıflı karides, ahtapot ızgara, 
kalamar dolma, mantarlı lagos ve o günün balığından yaptığımız 
farklı bir lezzete de şans vermelerini öneririm. Misafirlerimizin 
her geldiklerinde daha farklı lezzetler ile karşılaşmaları için, sabit 
bazı ürünler dışında diğerlerini sürekli güncelliyoruz ve yeni 
tarifler ekliyoruz.

Ufukta yeni projeler var mı? 
İlk hedefimiz ve projemiz İstanbul’a ikinci şubeyi açmak olsa da, 
hayalimiz  Chef Bro’s’u bir dünya markasını haline getirmek.

Chef Bro’s’un kısa sürede bu kadar başarılı 
olması ve haftalık rezervasyon ile çalışmasını 
nasıl özetliyorsunuz? Bu ilginin sosyal medya ile 
bağlantısı var mı? 
Sosyal medyanın insanlara ulaşma aracı ve bu konuda etkili 
olduğu gerçeği gözler önünde; fakat sosyal medya o insanları 
sadece bir kez bizimle tanıştırabilir. Geldiklerinde kayda değer bir 
lezzet ve kalite göremezlerse tekrar gelmeleri imkânsız olur. Biz 
iki kardeş olarak yirmi yıllık mutfak ve işletmeci geçmişimizle 
bunu başardığımızı ve restoranımıza yansıttığımızı düşünüyoruz. 
Haftanın üç ya da dört günü gelen çok sayıda müdavimimiz 
mevcut. Yoldan geçerken gelen bir müşteri bile mutlaka tekrardan 
lezzetlerimizi tatmaya ve yeni lezzetleri keşfetmeye geliyor.

Malzemeler
• 1 kg kılçığı alınmış hamsi
• 3 adet büyük baş soğan
• Bir miktar mısır unu 
• Tuz
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• İki yemek kaşığı soya sosu
• Bir yemek kaşığı krema

Yapılışı
Soğanları ince ince doğrayıp bir tavada, hiç yağ koymadan, 
rengi kahverengi olana kadar, arada karıştırarak 
kavuruyoruz. Soğanlar rengini aldıktan sonra soya sosunu 
ve kremayı ilave edip ocaktan alıyoruz. (Soya sosu tuzlu 
oluğu için soğana başka tuz atmıyoruz.) Hamsileri çok az 
tuzladıktan sonra unluyoruz. Bir tabağa çiçek şeklinde 
diziyoruz. Bir tatlı kaşığı harcı ortasına koyup hamsileri 
kapatıyoruz. En üstünü de, açılmasın diye iki hamsi ile 
kapattıktan sonra tavaya yağı koyup hamsi dolmaları çift 
taraflı kızartıyoruz. Kendi zevkinize göre sunumu yapıp 
güzel bir yeşil salata eşliğinde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. 

Karamelize Soğanlı 
Hamsi Dolma Tarifi 



ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Neler yapıyorsunuz?
Bilkent  Üniversitesi  İktisat  bölümünden  
mezun  olduktan  sonra  Milano Domus 
Academy’de Marka Yönetimi üzerine yaptığım 
yüksek lisansımı tamamladım. Şu an Alaçatı’da 

bulunan Design of Luxury mağazasının ortaklarından 
biriyim Mackenzie Childs, Smeg, Har Sanat, Vitelli gibi 
hem yerli hem de dünya markalarını müşterilerimizle 
buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra, yeni ve trend restoranlara 
gidip değişik lezzetler tattığım, gezip gördüğüm yeni yerleri 
ele aldığım, tasarımları ve mimarisiyle ön plana çıkan 
restoranları keşfederek tanıttığım “Best Food Journey” adında 
bir sayfam var.

Bu sayfayı açmanızdaki motivasyonunuz neydi? 
Sürekli yeni mekânları, trend restoranları, tarihî dokusu 
olan yerleri gezmekten ve keşfetmekten büyük zevk aldığım 
için sosyal medyaya yönelmeye karar verdim. Günümüzde 
sosyal medya; hem pratik bilgiye ulaşmak hem de yeni yerler 
keşfetmek isteyen geniş bir kitleye hizmet ederek insanları 
etkileyip ilham kaynağı olduğu için bloğumu kurmaya karar 
verdim.

İnsanlar sizi takip ederek paylaşımlarınızdan 
ilham alıyor. Paylaşımlarınızda sizin ilhamınız 
neler oluyor?
Birçok ülkeyi ziyaret etme, gezip görme şansım oldu. Bu 
şehirlerde bana en çok ilham veren; tarihî yapılar, kendine 

Ö
Avrupa’nın pek çok ülkesini ve șehrini gezerek farklı lezzetler tadan ve bu 

yerleri Best Food Journey isimli blogunda paylașan Bengi Erem, 
asıl mesleğine ve ișine değinerek paylașımlarındaki motivasyonunu anlatıyor...

Gezdim Gördüm Tattım

Best Food Journey

röportaj

BENGİ EREM
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Sürekli yeni mekânları, trend 
restoranları, tarihî dokusu olan yerleri 

gezmekten ve keșfetmekten büyük 
zevk aldığım için sosyal medyaya 

yönelmeye karar verdim.

özgü mimarileri, süslemeleri oldu. Kendi dönemlerini yansıtan 
tarihî restoranlar, eski dönemlerden günümüze kadar 
bozulmadan gelmiş yapılar blog paylaşımlarımda her zaman 
ilham kaynağımdır.

Mekân seçerken kriterleriniz var mı?
Şık restoranlar, insanların merak ettikleri yerler, hem 
iç  tasarımıyla hem mimarisiyle öne çıkmış mekânlar 
kriterlerimden bazılarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra, her yaşa 
hitap eden, kaliteli, güzel sunumları ve lezzetleriyle öne çıkan 
restoranlar, kafeler; paylaşımlarımı yapmamda etkili oluyor.

Dünyada ve Türkiye’de sizde en çok etki bırakan 
şehir, mekân, yer neresi? 
Çocukluğumdan beri Avrupa’nın birçok yerine gidip gezip 
görme fırsatım oldu. Gezerken etkilendiğim birçok şehir 
var. Bunlardan biri Milano. Rönesans etkileri taşıyan, tarihî 
dokusunu yansıtan, Leonardo Da Vinci, Michelangelo, 
Caravaggio gibi önemli ressamların, yazarların, mimarların 
eserlerine yer veren İtalya bölgesi bende en çok etki bırakan 
ülkelerden biriydi. Türkiye’de ise doğa ve tarihin, dünyada en 
güzel bütünleştiği yer olan Kapadokya bölgesi bende büyük 
etki yaratmıştı. Coğrafik olaylar peri bacalarını oluştururken, 
tarihi süreçte insanlar bu peri bacalarının içlerine ev, 
kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek binlerce yıllık 
medeniyetlerini gözler önüne sermişlerdir. Yörenin kendine has 
özgünlüğü, geleneksel Kapadokya evleri, mimarisi bende etki 
yaratan diğer faktörlerden bazılarıdır.

Ufuktaki planlarınızdan bahseder misiniz? 
Sürprizleriniz olacak mı?
2023 yazı için Alaçatı’daki mağazamızın yanına ek olarak 
kendi ürünlerimizle Pip Studio, Mackenzie Childs, Vitelli 
gibi markaları kullanarak sunum yapacağımız bir kafe 
kısmı oluşturmak istiyoruz. Böylelikle hem müşterilerimizin 
keyifle kahvelerini yudumlayıp hem de rahatlıkla alışveriş 
yapabilecekleri nezih bir ortam yaratmak istiyoruz. Yani 
kaliteli bir sirkülasyon ile müşterilerimizi daha da memnun 
edeceğimize inanıyoruz. 

bestfoodjourney



ariyer anlamında geleceğe yönelik 
planlarınız neler?
Sağlığım ve yeteneğim elverdiğince hep çalışmak.

Bugüne kadar tüm elbiselerinizi 
giyen isimler içerisinde en sevdiğiniz, 

yakıştırdığınız üç ismi bizimle paylaşır mısınız?
Özlem Yıldız, Seda Sayan, Deniz Seki.

Moraliniz bozuk olduğunda kendinizi nasıl 
motive edersiniz?
Ruh halim hızlı değişir. Saplanıp kalmam bir duruma, bir yol 
bulup çıkarım oradan.

İlk kez defile yaptığınız günü hatırlıyor musunuz, 
neler hissetmiştiniz?
Unutabilir miyim o heyecanı? On sene oldu sanırım, 
üniversitede okuyordum. Banu Noyan’ın tasarım yarışmasında 
derece yapmıştım... İlk alkışları duymak müthiş bir duyguydu! 

Defile öncesi uğuruna inandığınız batıl 
inançlarınız var mı?
Backstage’de çok zaman geçirip ekibimle güler, sohbet ederim. 
Defileye annem gelmemişse onunla telefonda konuşurum.

Giydirmek istediğiniz dünyaca ünlü bir yıldız var 
mı?
Kırmızı halıdan bir güzele hayır demem.

Bugüne kadar kendiniz için yaptığınız en iyi şey?
Akademik kariyer ve markalaşma sürecini eş zamanlı 
yürütmek. Bu bana hedeflerime ulaşma noktasında çok 
zaman kazandırdı.

Hayatla ilgili “keşke”leriniz var mı?
Mutlaka vardır her insan gibi ama “keşke”lerimin hiçbir 
zaman esiri olmadım.

K
Akademisyen ve bașarılı genç 

moda tasarımcısı Seren Erdoğan,
hakkında merak edilenleri 
MAG Okurlarıyla paylaștı.

Seren Erdogan 
Couture

Üretme Arzusu

İlk buluşmada ne giymeyi tercih edersiniz?
Özel biriyse, tabii ki Seren Erdogan Couture.

Sevdiklerinizden nasıl bir hediye alırsanız çok 
mutlu olursunuz?
Hatırlanmak, sevgi, saygı yeterli; hediye sonra...

Her hafta TV8’desiniz. Yayınlarda konuşacağınızı 
unutunca ne yapıyorsunuz?
Söyleyeceğim şeyler, içselleştirdiğim konular olduğu için 
konuyu hemen toparlayabiliyorum.

İlk kazandığınız parayla ne yapmıştınız?
Markamın patent başvuru harcını ödedim.

Hayattaki en büyük korkunuz nedir?
Elimde olmayan nedenlerle mesleğim ve hedeflerimden uzak 
kalmak.

Sporla aranız nasıl?
Hayatımın her döneminde mutlaka olur. Yürüyüş bana iyi 
geliyor, kendimi dinliyorum.

Giyim konusunda ve markanızın 
koleksiyonlarında çoğunlukla tercihiniz mor, 
neden?
Bana uğur getiriyor, morun psikolojisine de inanıyorum. 
Liderliği, kendi başına asaleti ve gücü temsil ediyor. Mor 
renk, kültürel geçmişimiz boyunca hep zarafet ve zenginlikle 
özdeşleştirilmiştir, elde edilmesi en zor renktir.

Evlenip aile kurmayı düşünüyor musunuz?
Doktoradan sonra belki, ya da “hayırlısı” diyelim, bu daha sihirli 
bir kelime...

On sene önceki Seren’e ne dersiniz?
Sana inanıyorum, çok başarılı olacaksın. 

röportaj
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Seren Erdoğan
“Hayata gelmiş olmak 
çok büyük şans! Boşa 

harcanan yetenek, 
hayata geçirilemeyen 
fi kir ve kısır döngüye 

giren, mutsuz yaşayan 
insanlar beni üzüyor. 
Benim hayat felsefem 

üretmek.”



2019 yılında Derev Clara Kösedağ tarafından kurulan markanın 
yeni koleksiyonu “Love Dance”teki karşıt renk ve desen detaylı 
tasarımlar, psychedelic sanat akımından ilham alınarak ortaya 
çıkıyor. Koleksiyonun geneline etki eden yoğun renk ve kaotik çizgi 
kullanımı ceket ve kol detaylarıyla öne planda. El yapımı boncuk 
işleme ve nakış detaylarıyla duyguların tasvirini bir adım daha 
ileriye taşıyan tasarımlar, erkek koleksiyonunda yer alan bomber 
ceketlerdeki ekose desenlerle de fark yaratmayı sürdürüyor. 

DeClara’dan 
Yeni Koleksiyon
Güç ve zarafeti ön plana çıkaran 
tasarımlarıyla kadınların kendilerini daha 
iyi şekilde ifade etmelerini hedefleyen 
DeClara, renkleri ön planda tutarak 
duyguları ortaya çıkarmayı da amaçlıyor.

Knitss’te 
Kayak Modası
Knitss’in, tematik kar tanesi desenleri ile 
dikkat çeken yeni Après Ski koleksiyonu; 
kırmızı, camel ve ekru gibi renklerden 
oluşuyor. Kayak kombinlerinize şıklık 
katacak vintage formda tulumlar, baklava 
ve kış desenli, kayakçı figürlerinin yer 
aldığı parçalardan oluşan koleksiyon hem 
şık hem çok rahat.

Knitss soğuk havalarda içinizi ısırtırken, günlük stilinizde farklı bir 
dünyaya yer açıyor. Uzun süreli kullanıma uygun Merino ipliklerle 
dokunan Après Ski koleksiyonu sadece kayak tatilinizde değil, kış 
boyunca günlük yaşamınızda da tarzınıza şıklık katıyor. Hayatın her 
alanında kullanılabilecek renklere ve rahat kesimlere sahip Après Ski 
koleksiyonu, kış aylarının vazgeçilmez rahatlığını sunuyor.  

haber

Farklı dönemlerinden yapıtları bir araya getirdiği Evin Ötesi sergisinde, 
sanatçının haritaları sık sık kendi üzerine katlanarak kat yerlerinden yeni 
rotalar doğuruyor. Bilinen anlamdaki haritalar, kullanım amaçları gereği 
dünyanın karmaşasını soyutlayıp iki boyuta indirmeye çalışırken Eviner, 
haritalarına yaşamın çoğulluğunu geri veriyor. Eviner, haritalarının her 
daim hareket hâlinde olanlar için olduğu söylüyor. İmalat-Hane’nin birinci 
yıldönümünün de kutlandığı sergi nisana kadar ziyaretçilerini bekliyor.  

“Evin Ötesi” 
Açıldı
Sanatçı İnci Eviner’in, çalışmalarında 
gölgelerin haritasını çıkardığı, modern 
aklın üç boyutlu evrenini temsil etmekten 
öte, ele aldığı malzemenin doğası gereği 
çalışmalarının çok katmanlı ve uçsuz 
bucaksız olmasına odaklandığı “Evin Ötesi” 
isimli sergisi İmalat-Hane’de açıldı. 

“Göldeki Dalga” 
Raflarda
F. Deniz Erdoğan’ın, savaş ve diplomasi 
muhabiri Belis’in Ankara’dan Orta 
Doğu’ya uzanan macerasını kaleme aldığı 
kitabı “Göldeki Dalga” raflardaki yerini 
aldı.

Yazar F. Deniz Erdoğan, akıcı ve becerikli anlatımı ile ritmi hiç 
düşürmediği kitabında başkahraman Belis’in eşi Râfi ve en yakın 
arkadaşlarından biri olan Meyra’nın tehlikeli yakınlaşmasını anlatıyor. 
Hem dünyasına tanık olacağınız hem de Ankara’dan, dünyanın farklı 
yerlerine seyahat edeceğiniz, felsefe, sanat ve doğanın eşlik ettiği, mizah 
ve çelişkilerle dolu bu çarpıcı hikâyeyi bir solukta okuyacaksınız. 
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Divan’da 
Yeni Yıl 
Yeni Ritm
Divan Ankara, bu yıl ilk kez 
düzenlediği “Yeni Bir Yıl, Yeni Bir 
Ritm” gecesiyle yeni yılın gelişini 
kutladı.

Divan Çukurhan ve Divan Ankara yöneticileri ile çalışanlarının 
katıldığı balonun ev sahipliğini Otel Müdürü Boğaçhan Çakın 
üstlendi. Konukların gönüllerince eğlenerek tüm bir yılın 
yorgunluğunu attığı etkinlikte bir konuşma yapan Çakın, 
başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

davet

BOĞAÇHAN-PELİN ÇAKIN

AYȘEGÜL YETİȘ, GÜLÇİN KOFOĞLU, SEREN AYKAN, CEREN DEVECİOĞLU, NEHİR ÖLMEZ
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BOĞAÇHAN-PELİN ÇAKIN

AYȘEGÜL YETİȘ, GÜLÇİN KOFOĞLU, SEREN AYKAN, CEREN DEVECİOĞLU, NEHİR ÖLMEZ

Yeni bir yıl yeni bir ritm sloganıyla 
bulușulan gecede davetliler 

geç saatlere kadar gönüllerince 
eğlenerek, yeni yıl için daha çok 

motivasyon ve enerji depoladı.

TAMER ÖZKAN

CEMİLE GÜRER



eki, “Phubbing nedir?” derseniz, ilk olarak Sydney 
Üniversitesinde yapılan çalışmalarla ortaya konan, 
2013 yılında “snub” ve “phone” kelimelerinin 
bileşimi ile tanımlanan, henüz Türkçe karşılığı 
olmayan ama davranışlarımıza yerleşmiş bir 
süreç. Bu hastalık, gözden kaçırma korkusu olarak 

bildiğimiz FOMO “Fear of Missing out” ile de kardeş bana göre.

Bir günde sayısız kez telefonunuza bakıyorsanız, bir arkadaşınız 
ile sohbet halinde iken telefonunuz gözünüzün önündeyse 
ve bildirimleri kaçırma korkusu ile defalarca bakıyorsanız, 
siz de phubbing yapıyorsunuz demektir. Yani karşınızdakini 
telefon uğruna küçümsüyor ve onu yok sayıyor olabilirsiniz. Bu 
çağımızın hastalığı diyebileceğimiz kadar hepimizi tehdit eden 
bir “salgın” değil mi?

Bir yılda toplamda 58 gün boyunca telefonumuzu kontrol ettiğimizi 
biliyor musunuz?

Eşinizle, sevgilinizle, arkadaşınızla bu yüzden tartışıyorsanız 
da yalnız olmadığınızı söylemek isterim. 2013’te başlatılan 
çalışmalardan sonra “phubbing”e son vermek için kampanyalar 
dahi düzenlenmiş. İletişime verdiği zararı bizden çok önce 
görenler, restoranlarda telefonları toplayarak müşterisini 
kabul etmeye varacak tedbirler dahi almış. Bize gelişi biraz geç. 
Akıllı telefonlar ve sosyal medyanın artan kullanımı sonucu 
“phub”lamaya başlamışız.

Sosyolog McLuhan’ın dediği gibi “küresel bir köy oluştu” 
düşüncesine ve rehavetine kapılmışken, yüz yüze iletişimin 
değerini unutur olduk. Phubbing bu unutkanlığımızı kayıtlı 
hale getirdi diyebiliriz. İnsanlar uzun zamandır kesintisiz 
sohbetin tadını kaybetti, çünkü bildirimler hayatlarının 
merkezi haline geldi. Karşınızdaki kişiyle iletişim halindeyken 
sosyal medyadan gelen bildirimlere odaklanıyor, o iletişimden 
kopuyorsanız, “phubber” oluyorsunuz. Yani sosyalliğinizi 
düşman hattı olarak görüp, yarattığınız profili ön planda 
tutarak kayboluyorsunuz!

P

Sevgi ve mutluluk ayı șubattan herkese merhaba. 
Bu ay bașarılarımızın güçlendiricisi “așk” olsun. 

İlișkilerinizde de önemli bir sorun haline geldiğine inandığım 
bir hastalıktan bahsedeceğim aslında. Hepinizin bildiği 

ama adını koyamadığı o șeyden: “Phubbing”

Aşkın Düşmanı
Phubbing

karma

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

Phubbing yüzünden ayrılma eşiğine gelen çiftler olduğunu 
da söyleyebilirim. İlişkilerini iyileştirmek adına birçoğu ile 
çalıştık FOMO yüzünden. Dikkatimizin bu kadar çalındığı 
bir ortamda, gelen bildirimlerin çekiciliği bedenlerimizi 
ortadan kaldırıp meta çağına da uygun olması adına bizi 
o cihaza bir şekilde bağlıyor. Alışkanlıkları yönetmek, 
hayatınızı yönetmektir unutmayın. “Peki, ne yapacağım, 
nasıl bırakacağım bu alışkanlığı?” dediğinizi duyar 
gibiyim. Öncelikle beyninizi eğitmeniz gerekiyor. Beyni 
eğitmenin yolunu ve iletişimin önemini maddeler halinde 
birlikte hatırlayacağız.
• Asla yapamam demeyin, bir alışkanlığı değiştirmek 
istiyorsanız, hemen bugün başlayın. 
• Bedenin diyete ihtiyaç duyması nasıl normalse dijital 
detoks da normal. 
• Buluşmalarınız esnasında arkadaşlarınız ve 
sevdiklerinizle anlaşarak cihazları kapatın.
• Çok zor demeyin, zor dediğiniz şeyi ertelemek beyninizin 
en sevdiği yoldur, adım atın!
• Buluşmalarınızı renkli hale getirmek isterseniz; 
telefonları kapatmayı kimse kabul etmezse, telefonu ilk 
eline alana hesap ödetmek ya da ona diğer arkadaşlarına 
kitap aldırmak gibi eğlenceli engeller de ortak hareket 
edilmesine yardımcı olabilir.
• Sosyal medya kullanımınızı kontrol edecek 
uygulamalar kullanabilir ve bu kullanımlarda hedefler 
belirleyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaştıkça kendinizi 
ödüllendirin.
• Partnerinizle de bu sorunun üstesinden gelebilmek 
için teknolojiden uzak saatler belirleyebilir, ortak hareket 
edebilir ve birlikte o alışkanlığı değiştirme yükünün 
altından kalkabilirsiniz.

Eğer dijital bağımlılık derecesinde problem olduğunu 
düşünüyorsanız, uzman desteği almaktan da korkmayın. 
Sorularınız, dilek ve görüşleriniz için @ozguraksuna 
sosyal medya hesaplarımdan veya www.ozguraksuna.com 
sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Aşkla kalın! 
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Klișe burç yorumlarından uzakta ve içine mizahını katarak olușturduğu 
astroloji videolarıyla büyük kitlelere ulașan ve takipçi sayısı her geçen gün 

artmaya devam eden Mor Komedyen Murat Genç, içeriklerini oluștururken 
esinlendiği kaynakları, gelecek projelerini ve tiyatro geçmișini

MAG Okurları için anlatıyor...

Astroloji ve Mizahın Birleşimi

röportaj

Murat GeNC

Eğer ben kadın olsaydım șu 
ankinden yedi ya da sekiz kat 
daha fazla takipçim olabilirdi.

ısaca eğitiminizden bahsederek başlar 
mısınız?
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü’nü ite kaka bitirdim. İte kaka 
dediğim; hayallerim arasında kimyager olmak 
hiç bulunmadığı için çok okula ve derse giden 

bir öğrenci olmadım. O nedenle okul yıllığında bile “Okula 
gelmediği gün sayısı, geldiği gün sayısından fazla olan insan.” 
diye yazar. 

Sorduğunuz oyunculuk eğitimim ise ben alaylıyım. Çok 
küçük yaşta profesyonel tiyatrolarda oynamaya başladım. 
Büyük hocalarla çalışma fırsatım da oldu. Biraz da içten gelen 
bir yetenek diyelim, yeteneğe çok inanmasam da.

Burçları ele alarak oluşturduğunuz video 
içerikleriyle fenomen oldunuz. Astrolojiye 
merakınız var mıydı? Burçları kullanmak 
nereden çıktı?
Türkiye’de yaşayan bir erkeğin burçlarla ilişkisinin olmama 
imkânı var mı? Aslında ben sadece insana inanırım. İşin 
daha çok eğlenme tarafında kalmaktan yanayım.  Ben 
burçları değil, insan karakterlerini okuyorum ve onları 
canlandırıyorum; ama o karakterin biri Balık oluyor biri 
Aslan. Türkiye’de astrolojiyi bu kadar meşhur eden insanım 
diyebilirim, çünkü inanan da inanmayan da sonuçta gülüyor 
ve bir şekilde içine giriyor. Benden önce çok fazla gündem 
olan bir konu değildi. En azından sosyal medyada... Yine 
astroloji konusunda en geniş kitleye sahip kişi benimdir. Bu 
övündüğüm bir konu değil ama. Ben onların komedim için 
beni takip ettiklerini düşünmek istiyorum.
   
Videolarınızın bu kadar tutacağını tahmin 
ediyor muydunuz?
Garip olacak ama evet, çünkü  bu konu çok geniş bir kitleye 
hitap ediyor. Eğer ben kadın olsaydım şu ankinden yedi 
ya da sekiz kat daha fazla takipçim olabilirdi. Özellikle 
kadınlardan neredeyse tanımayan yok. En azından bir kere 
görmüşlüğü oluyor. Format olarak videolarım zor, çünkü 
on iki farklı karakteri oynuyorum; ancak, konu olarak 

K
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Tiyatro benim için, kendimi en 
özgür hissettiğim yer diyebilirim. 

Sahneyi seviyorum. Orada kendimi 
tamamlanmıș hissediyorum.

kolay bir  pazar astroloji. Futbol gibi. İnsanlar hayatlarına bir 
anlam vermek istiyor ve bunun, müdahale edemedikleri bir güç 
tarafından olması onları rahatlatıyor. “Sadece ben böyle değilim 
ki, tüm aslanlar böyle.” gibi. 

Peki, siz hangi burçsunuz? Özelliklerini taşıyor 
musunuz sizce?
Vallahi gerçekten ben tüm burçların özelliklerini taşıyorum. 
Belki de o yüzden bu kadar iyi yapıyorumdur; ama burcumu 
açıklayamıyorum, çünkü çok garip bir şekilde kendi burcuma 
torpil geçtiğim düşünülüyor. Eğer torpil geçiyor ve kendi 
burcumu övüyor olsaydım, kendi burcumun profilimde 
kocaman yazması gerekirdi oysa. Bir de en anlamsız gelen 
yorumlar  “Kesin sen bir  Yengeç’ten  darbe  yedin”, ya da  “Eski 
sevgilin Başak mıydı? Neden başakları kötülüyorsun?” gibi 
yorumlar. Nasıl bir ezik ruh halim olmalı ki içeriklerimde o 
burca gelince “Hımm, demek beni aldatırsın! Al bakalım sana!” 
diye o burcu kötüleyeyim…

Nokta atışı burç yorumları yapıyorsunuz. Video 
içeriklerinizi oluştururken kendinizden ya da 
çevrenizden esinleniyor musunuz? 
Hem evet hem hayır. Bir oyuncu için, yarattığı her karakter 
aslında bir şekilde hayatında olan ya da gözlemlediği birisidir. 
Bazen onu bilmeden de yaparız; ama “Şu Yengeç burcu, durun 
şunu yapayım ben!” demem. Bu sübjektif olur. O kişi Yengeçleri 
bağlamaz ki. Bazen, gelen özel mesajlarda “Oğlakları yanlış 
yapıyorsun, ben hiç öyle değilim.” gibi dünyayı kendinden ibaret 
sanan arkadaşlar oluyor. İyi de ben bir kişiyi oynamıyorum. Belki 
yüz binlerce insanın karışımını oynamaya çalışıyorum.

Sosyal medyanın yanı sıra sizi dizi ve filmlerde de 
izledik. Tiyatroya, oyunculuğa olan ilginiz nereden 
geliyor? Tiyatro sizin için ne ifade ediyor?
Oyunculuk dendiğinde aklıma gelen tek şey tiyatro. Tiyatro 
benim için, kendimi en özgür hissettiğim yer diyebilirim. 
Sahneyi seviyorum. Orada kendimi tamamlanmış hissediyorum. 
Dizilere çok ısınamıyorum. Hiperaktif biriyim ve kameranın 
sığdığı kadraj bana yetmiyor. Tiyatroya çok küçük yaşta, 
ilkokul yıllarımda başladım. Ortaokulda ilk skecimi yazdım ve 
sahneledim. Yazmayı da seviyorum.

Komedyen olmanın iyi yönleri ve zorlukları neler?
Komedyen olmak çok can sıkıcı bir şey bu ülkede. Belki 
dünyada da öyledir, bilmiyorum. Komedyen olduğunuz 
için sizin gün içinde de “laylaylom” gezdiğinizi, ciddi şeyler 
konuşamayacağınızı filan düşünüyor insanlar. Bunu nötrlemek 
için bu sefer normal hayatınızda aşırı ciddi olmak zorunda 
oluyorsunuz. Ben eskiden çok daha neşeli ve eğlenceli bir 
insandım. Artık çok ciddi ve sakin durmaya çalışıyorum.

Olumlu yanları da var tabii ki. İnsanlar seni her gördüğü yerde 
yüzüne gülümsüyor. Bu çok hoş bir duygu. İnsanları mutlu 
etmek çok güzeldir.
 
Ufukta yeni projeler var mı?
Proje bitmez. İnternet dizisi yapmak istiyorum. Bu arada 
YouTube için seyircili bir mini “talkshow” hazırlığımız var, bir 
de standup gösterilerime yeniden başlama isteğim. İnsanların 
güldüğünü canlı görmeyi özledim galiba. Bu arada dizi ve 
sinema teklifleri geliyor; uygun ve seveceğim bir projede olmak 
istiyorum. 

röportaj
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rapça Maridin, Süryanice Marde, Kürtçe Merdin… 
Adının söylenişindeki zenginlik sokaklarına 
yansımış bir güzel şehirdir Mardin. Hâlihazırda 
merkezde dört yüz ila beş yüz kişi yaşıyor. Bölgede 
beş bin Süryani var. Tüm şehri düşünürsek 
köy, Türkler, Kürtler, Hristiyan Süryaniler, 

Araplar, Yezidiler ve Ermeniler bir arada nefes alıyor. Tarihte 
İpek Yolu’nun güzergâhı olan şehirden birçok beylik gelmiş 
geçmiş. Hanları, kervansaraylarıyla kimleri kimleri ağırlamış 
sokaklarında meçhul. Dile kolay, MÖ 50000’den bu yana öylece 
duruyor o topraklarda. 

Kimliği olan şehirler bir başka güzel. Bir gün ziyaret ettiğinizde 
Mardin’i, hak vereceksiniz bana. Ziyaretiniz bittiğinde sizi 
tekrar çağıracak bir tat bırakır ruhunuzda. Mezopotamya’yı bir 
balkondan bakar gibi seyrettiren kadim bir şehirdir.
Tabii zamanla şehirleşen yerlerinden bahsetmeyeceğim. 
Eski Mardin’i yazacağım. Bir tepede öylece duruyor. Kale de 
desem olur. Başlangıç noktasında mezarlık var, epey eski. İlk 
dikkatinizi çeken o olacak. Gece ise o başlangıç noktasındaki 

mezarlığı unutturacak bir görüntüyle selamlayacak sizi. Işıl, ışıl 
bir gerdanlık görüntüsü. 

Eski Mardin’de insan nereye yürüyeceğini şaşırıyor. Aslında 
bir tam günde gezerek bitirirsiniz merkezini. Güne erken 
başlamak şartıyla. Önce tavsiye üzerine bir mekânda doğu 
esintisi bir kahvaltı yapın muhakkak. Gün boyu zaten 
açlığınızı hissetmeyeceksiniz, göreceğiniz yerler sizi doyuracak. 
Taş evleriyle, süslü kapılarıyla tarihî sokakların birine adım 
atmakla başlarsanız devamı gelir. Muhtemelen aynı noktalara 
döneceksiniz, çünkü labirent gibi. Her noktası bir fotoğraf 
karesi. Güneş ışınlarının aksine göre şekillendiğinden sokaklar, 
yaz mevsiminin kavuran sıcağından korur sizi; lakin siz yine de 
bir şapka alın yanınıza.

Orta Çağ mimarisine sahip evlerin avluları, harem ve 
selamlıkları var. Konuk odası olmazsa olmaz, çünkü 
misafirperverlik bir kimliktir o bölgede. Mardin evlerinde 
kullanılan taşlar coğrafi işaret almıştır. Taşlar sıcak ve soğukta 
daha da sertleşir. Mevsim şartlarına göre şekillenir. 

A
“Bir șehri tanımlamak için pek çok șey söylenebilirdi. Mardin için ise, yazılmıș 

tek bir cümle yeterdi. Herkesin bildiği gibi; gece gerdanlık, 
gündüz mezarlık...”

Eski Mardin’de Neler Vardı?

yaşamdan akışlar

Duygu Kaya
duygukaya_1989@hotmail.com
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Haydi Mardin’i Mardin yapan yapılara bakalım. Yedi yüz yıllık 
Kasımiye Medresesi buraların en büyük yapılarından. İki katı, bir 
tane avlusu, tek bir eyvanı var. Rivayete göre Osmanlı devlet adamı 
Kasım Paşa burada katledilmiş. Yine aynı rivayete göre, Kasım Paşa’nın 
kız kardeşi, Kasım Paşa öldüğünde kanlı gömleğini ağıtlar eşliğinde 
bu mekânın duvarlarına sürmüş ve günümüzde o duvarlara su 
döküldüğünde ortaya çıkan izlerin Kasım Paşa’nın kan izleri olduğuna 
inanılıyor. Medresenin her köşesi fotoğraf stüdyosu gibi. Medresede 
bir mescit ve ders işlenen küçük odalar var. En gizemli yanı, avludaki 
havuzda sakince duran “yaşam suyu”. Astronomi dersleri akşam havuz 
etrafında toplanılarak ve gökyüzünün su üzerindeki yansımasına 
bakılarak yapılırmış. Havuzu anlatırken rehberler doğumdan ölüme 
bir tasvir yaparlar. Havuzun üst kısmı cenneti, alt kısmı cehenneme 
gidenleri simgeler; lakin akan su her hâlükârda Mezopotamya’ya 
varacak, bir bitkiye can verecektir. Yani yaşam yeniden başlayacaktır. 
İnanış budur.

Bir diğer büyülü mekân Zinciriye Medresesi... 1380’de Artuklu sultanı 
tarafından yapılmış. Yapı iki katlı. İki de terası var. Zinciriye denir, 
çünkü rivayete göre Mardinliler, sıcak yüzünden kenti basan akrep 
ve yılanlardan kurtulmak için bir büyü yaparak bu büyüyü temsil 
eden zincirlerden birini Ulu Camii’nin bir minaresine, diğerini de bu 
medresenin kubbesine asmışlar. Tıpkı Kasımiye gibi burası da ilim 
yeridir; lakin bunun dışında rasathane olarak da kullanılmıştır. Burada 
bir silindir taş var. Deprem habercisidir. O silindir taş dönerse bina 
zarar görmüş demek. Bugüne kadar hiç böyle bir durum yaşanmamış. 
Fotoğrafseverler, o teraslardan birine çıkın ve boylu boyuna uzanan 
ovaya karşı şöyle özgür bir poz verin. 

Merkezde Mardin Kalesi, Tellallar çarşısı, Mardin Arkeoloji ve 
Etnoğrafya Müzesi, Ulu Camii, Kırklar Kalesi, eski adıyla Mor Benham, 
Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi uğrak noktalarınız olacak. Mesela 
Mor Benham’ın trajik bir hikâyesi vardır, bir bilenden dinleyin. Şimdi 
gelin, Mardin’de en çok etkilendiğim mekânla devam edelim. 

Merkeze dört kilometre uzakta, ovaya hâkim, altı yüz kırk yıl boyunca 
patriklik merkezi olmuş muhteşem Deyrulzafaran Manastırı. Tarihte 
güneşe tapan Şemsilere ait Güneş Tapınağı ile Romalıların kale 
olarak kullandığı kompleksin üzerine kurulu bu yapı, şu an Süryani 
Kilisesi’nin önemli dinî merkezlerinden biri ve Mardin Metropoliti’nin 
evi. Adı Süryanice sarı, ya da safran manasına gelen “zafaran”dan 
geliyor. Etrafı safranla kaplı bu yapıya ilk adım attığınızda bir huzur 
kaplıyor içinizi. Bahçesinde türlü türlü ağaçlar var. En güzelleri de 
zeytin ağaçları. Yürüyüş yolunda zamanı durdurmanızı tavsiye 
ederim. Sadece bir dakika gözünüzü kapayın ve sessizliği dinleyin. 
Ardından manastırı kucaklayarak içeri girin. Mor Hanonyo Kilisesi, 
Azizler Evi, Meryem Ana Kilisesi ve Güneş Tapınağı’nı ziyaret edin. 
Avluda oturun, günümüz dünyasını boş verin, kalbinizi orda bırakın. 
Bırakın bir gece orada kalsın ruhunuz. Ertesi gün o ruhla düşün 
yollara. 

Bu arada, gezdik gezdik de yemedik içmedik demeyin. Benim tavsiyem 
Bağdadi ya da Cercis Murat Konağı’dır. Birbirinden lezzetli şeyler 
yedim bu iki restoranda. Yemeklerin lezzeti baharatlarda saklı. Biberi 
de salçası da bolca. Hele ikramlıkların gümüş tepsilerde gelmesi önce 
gözünüzü gönlünüzü açıyor. Bol biberli ve salçalı yemeklerine eklenen 
etler, görenlerin iştahını açıyor. Mardin mutfağını diğer yörelerden 
farklı kılan yönlerden biri de yemeklerin bakır ve gümüş tepsilerde 
servis edilmesi. Siz masaya ne geleceğini şeflere bırakın. 

İşte böyle masalsı bir şehir bekliyor sizi. Geziniz şimdiden masmavi 
olsun...  



Lansmana 
Yoğun İlgi
Tüm aile üyeleri için bakım 
deneyimi sunan B-Good Care 
yeni ürünlerini, marka yüzü Seda 
Bakan’ın katılımıyla gerçekleşen bir 
lansmanda tanıttı.

Markanın etkinliğine basın mensupları ile iş ve cemiyet 
hayatının ünlü simaları katıldı. Başarılı oyuncu Seda Bakan 
lansmanda yaptığı konuşmada “Çocukların bakımında her 
zaman en güvenilir içerikleri kullanmaya özen gösteriyorum. 
B-Good Care gibi vegan, doğal ve temiz içerikli ürünler sunan 
bir markayla bir araya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. 
Çok kısa bir sürede ailemizin favorisi oldu; sizinle birlikte doğal, 
temiz ve eğlenceli B-Good Care dünyasını keşfedeceğimiz 
harika bir yolculuğa çıkıyoruz.” sözleriyle heyecanını dile 
getirdi. 

davet

DİLA TARKAN, SEDA BAKAN

DOĞUȘ ÇABAKÇOR

HANDE GÜLȘEN YONTUNÇ
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Markanın renkli ve eğlenceli lansmanı, 
davetlilerin beğenisini topladı. 

FULYA ZENGİNER

NURDAN BÜYÜKAK

SEDA GÜVEN-YİĞİT ALİ GÜZEL

AȘKIM İREM AKTULGA

SEZİN GÜLERYÜZ



zun yıllardır televizyon yapımlarında 
yer alıyorsunuz. Sizin için en 
keyiflisi ve en zoru hangisiydi?
En keyif aldığım iş “Seversin”di. Hem 
oynadığım karakter hem de ekibin 
tamamı çok keyifliydi. Sete giderken 

yabancı insanların yanına gidiyor gibi değildim, aile gibi 
hissedebildiğim tek iş oldu. En zoru da “Yalaza” dizisiydi. 
Şehir dışında kalmam gerekiyordu ve çok bunalıyordum. 

U

Küçüklüğünden bu yana pek çok dizi ve filmde yer alan Ergül Miray Șahin, 
son olarak “Seversin” dizisiyle ekranlarda sevenlerinin karșısındaydı. 

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan bașarılı oyuncu, 
eğitiminden oyunculuğa, yeni projelerinden özel hayatına, 

merak edilenleri MAG Okurları için yanıtladı.
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Hayat Sürprizlerle Keyifl i

röportaj

ErGUl Miray Sahin

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına 
girmenizdeki motivasyonunuz neydi? 
Hayatta ne yapmak istediğimi henüz keşfedemediğim bir 
zamandı. Diğer seçenekler içinde kendimi en ait hissedebileceğim 
yer orası gibi gelmişti, ben de bu ihtimali denemek istedim. 

Oyunculuğun Türkiye’deki gidişatı hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Umut azalıyor ne yazık ki. Yeteneğinizden çok güzelliğiniz ve 
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sosyal medyanızla değerlendiriliyorsunuz ve oyunculukla 
alakasız bir yarışın içinde buluyorsunuz kendinizi; ama aynı 
zamanda çağın getirdiği de bu ve ayak uydurmanız lazım. 

Tiyatro mu, sinema mı?
Ben sinema derim. Tiyatro, işin üreten tarafından bakınca 
bana hitap etmiyor. Yabancılaşıyorum ve gerçek hayatı deforme 
ettiğini düşünüyorum. 

Hangi tür projelerde yer almak sizin için daha 
çekici?
Televizyonda; senaryosunun sosyal medya yorumlarına göre 
değişmediği, hikâyesine güvenen bir işte olmak isterim. Sinema 
için de yönetmenine güvendiğim bir festival filmine dahil 
olmayı tercih ederim. Özellikle bir gerilim hikâyesi beni çok 
heyecanlandırır. 

Bir röportajınızda çizim yaptığınızı belirtmiştiniz. 
Ne tür çizimler yapıyorsunuz?
Ailemizle, çevremizle ve doğayla kurduğumuz bağları 
anlamaya çalışıyorum çizerken, bu süreci yansıtıyor gibi 
benim için. Yakın zamanda eskisine göre daha renkli çizmeye 
başladım mesela, belki de çizerken bir şeyleri iyileştiriyorum 
içimde. 

Hayatta kendinize belirlediğiniz en büyük hedef 
nedir?
Huzurlu, dingin ve üretken bir hayat diliyorum kendim için. 
Onun dışında beni bekleyen şeyleri dileklerimle yönlendirmek 
istemiyorum. Tevekkülle sürprizleri bekliyorum ve yaşıyorum. 
Böylesi daha keyifli. 

Küçüklük hayaliniz neydi? Bu hayalinizde hangi 
noktadasınız?
Hep yazar olmak istedim sanırım. Bazen gerçekten istediğim 
şeye gereken vakti ayırmadığım için kızıyorum kendime. “Ben 
hikâyeci olmak istiyorum!” diye ağladım geçen gün. Bütün 
maddi zorunluluklardan kurtulup sadece hikâyeler için 
yaşamak istiyorum. 

Dünya sinemasından en sevdiğiniz yapımlar 
hangileri? İçinde en çok rol almayı istediğiniz film 
ya da dizi hangisi olurdu?
Noah Baumbach’ın işlerini çok seviyorum. Christian 
Petzold tam benim bam telime dokunan bir hikâyeci, 
filmlerini izlemeye bayılıyorum. En sevdiğim yapımlardan 
“Undine”, “Frances Ha”, “It Follows”, Abbas Kiyerüstemi’den 
“Arkadaşımın Evi Nerede?” aklıma ilk gelenler. Yakın zamanda 
bir de “The House” filmini çok sevdim. Stopmotion bir üçleme, 
tavsiye ederim. Greta Gerwig ile çalışmak çok isterdim. 

Sevenlerinizden nasıl tepkiler alıyorsunuz? 
Birilerinin seni çok da tanımadan takip edip sahip çıkması 
ilginç bir his. Sosyal medyada bazen birisi kötü bir yorum 
yazıyor ve hemen birileri cevap yazıp beni savunmaya çalışıyor. 
Bu, insanın yüzünü güldürüyor tabii ama ben olsam yazarların, 
bilim insanlarının, sporcuların, müzisyenlerin, çizerlerin vb. 
hayranı olurdum, onları takip ederdim. 

Son zamanlarda neler yapıyorsunuz?
Bu aralar çizime yoğunlaştım, kendimi geliştirmek için pratik 
yapıyorum. Bir kitap projemiz var ama uzun bir süreç bizi 

bekliyor gibi. Bunlar dışında, çalışırkenki zamanı telafi 
etmek için doğada vakit geçirmeye çalışıyorum ve ikinci 
üniversitemi bitirmek için sınavlara hazırlanıyorum. 

Moda ve güzelliğin, hayatınızdaki yeri nedir? 
Moda olandan ister istemez etkileniyoruz ama ben kendi 
tarzıma uydurmaya ve tek tipleşmemeye çalışıyorum. 
Güzellik de bakım demek benim için, oyunculuk gereği 
dikkat etmemiz gereken bir mevzu. 

Spor yapıyor musunuz?
Eskisi kadar çok yapmıyorum. Artık çoğu yere yürüyerek 
giderek telafi ediyorum bu eksiği. Bazen de evde egzersiz 
yapıyorum. 

Hayatta en değer verdiğiniz üç şey nedir?
İnancım, hoşgörü ve paylaşmak. 

“Şunları yapmadan evden çıkmam.” dediğiniz 
neler var?
Yıllardır kullandığım doğal bir dudak balmı var, aynı 
zamanda allık olarak da kullanılıyor. Onu biraz dudağıma 
biraz yanaklarıma sürmeden çıkmıyorum. Kedim 
Ceymi’nin mama ve su kontrolü var bir de tabii. 

Ufukta yeni projeler var mı?
Henüz görüşmelere devam ediyoruz. Sektör artık dijital 
platformlarla beraber çok daha yoğun ve bu hareketlilik 
oyuncular için çok iyi. Tabii kariyer açısından doğru kararı 
vermek de mühim.  



Dünya değișiyor ve yașamın özünü olușturan ilișkiler de bu değișimden 
etkileniyor. İșin ilginç yanı ise değișimin çok hızlı olması; sadece on yıllık bir 
süreçte neredeyse yüz yılda olabilecek değișimleri görüyoruz. Bu yazımda 

maddeler halinde, değișen dinamikleri sizlerle paylașmak istiyorum.

İlişkilerde Yeni 
Dinamikler

kadın-erkek-ilişki

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr
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Hiçbir ilișkide iki dominant karakter 
uzun süreli birlikte ve mutlu olamazlar. 

ontrol tamamen kadınların elinde. Kesinlikle 
bundan emin olabilirsiniz. Öncelikle ilişki 
öncesi flörtü başlatan, yani ilk hamleyi yapan 
kesinlikle kadınlar. Örneğin; sosyal medyada 
“DM” üzerinden ilk mesajı gönderen genelde 
kadın oluyor ve flörtü başlatıyor. Elbette buna 

ayak uyduramayan ve “Neden bu adam bana yazmıyor?” 
diye hayıflanan kadınların sayısı az değil ancak, bir erkeğin 
adım atmasını bekleyenlere sabırlar diliyorum. Artık o 
dönem sona erdi ve bunun temel sebebini ikinci maddede 
açıklıyor olacağım. İlk adımı kadınlar atıyor fakat dahası 
var, buluşmaları ve hatta mekânları kadınlar ayarlıyor, erkek 
genelde sadece buna uyum göstermeye çalışan taraf oluyor. 
Buluşma kararını kimin aldığı, bir ilişkide iplerin kimde 
olduğunu gösteren etkenlerden biridir ve bu konuda kadınları 
günümüzde bir adım önde görüyorum. Özellikle “Adil’e 
Sor” uygulamasından bana ulaşan binlerce ilişki sorusu 
bunu gösteriyor. İlişkinin altı ayı geride kaldıktan sonra ve 
işler ciddileşince aileler ile tanışma teklifini artık kadınlar 
yapıyorlar, evet yanlış okumadınız, genelde durum böyle. 
Nihayetinde evlilik teklifi yapan kadınların sayısı da hiç az 
değil. Dolayısıyla, özellikle bugün yirmili yaşlarında olan ve 
Z Kuşağı olarak adlandırılan nesilde erkekler edilgen bir rol 
almayı kabul ediyorlar, kızlar ise dominant, baskın karakter 
olmayı seviyorlar.

Rekabet erkekler arasında değil, kadınlar arasında dönüyor. 
Doksanlı yılları yaşamış bir erkek olarak bir kızla flört 
edebilmek için yaşanan rekabeti sizlere anlatmakta 
zorlanırım, oldukça zor günlerdi açıkçası. Öte yandan 
günümüzde aynı rekabeti kadınlar yaşıyorlar. “Ekmek aslanın 
ağzında.” sözünü biraz değiştirelim; “Erkek aslanın 
ağzında”! Önceki maddede belirtmiştim, bir erkekten 
mesaj bekleyerek yaşlanan kadınlar var, çünkü sosyal 
medya üzerinden aynı erkeğe yüzlerce “DM” geliyor ve adam 
hangisine dönüş yapacağını bilemiyor. Erkeklere inanılmaz 
bir talep var. Bunun iki sebebi var. Birinci sebep: Kadınlar 
üzerinde halen toplumsal olarak evlenme baskısı var. Ya 
annesinden ya akrabalardan kaynaklı evlenmesini isteyen 
insanlar kadını baskı altına alıyorlar. İkinci sebep ise, kadınlar 
arasındaki kıyaslamanın onları tetikliyor olması. Örneğin; bir 
arkadaş grubunda yer alan herkesin evlenmesi, diğer kadını 
baskı altına alıyor ve o da birini bulup evlilik yoluna girmek 

istiyor. Bu sefer sosyal medyada birçok adama mesaj atmaya 
başlıyor, çünkü panik atak geçiriyor: “Ben niye yalnızım?” 
Güzel bir söz vardır; “Erkekler kadınlar için, kadınlar ise 
birbirlerine hava atmak için güzel giyinirler”. Dikkat edecek 
olursanız sokakta kadınlar birbirlerinin yanından geçerken 
giyim kuşamlarına bakarlar, hatta kimi zaman diğer kadını 
sokakta durdurup “Pardon, bu kabanı nereden aldınız?” diye 
soran kadınlar vardır. Kadınlar arası rekabet böyle devam 
ederse, bundan yirmi yıl sonra bir erkeğin peşinde binlerce 
kadın olacak.

Maddiyat artık erkeklere bağlı değil. Eskiden genel bir kural 
vardı: Evi erkek geçindirir, gibi bir söylem kabul edilirdi. 
Oysa devir tamamen değişti. Artık kadınlar çalışıyor ve kendi 
paralarını kazanıyorlar. Bu durumda maddi anlamda da 
sosyal anlamda da bir erkeğe bağlı olmak zorunda değiller, 
hatta çok sayıda iş kadını danışanım bana şöyle söyler: 
“Hesabı erkeğin ödemesinden nefret ediyorum. Ben güçlü bir 
kadınım ve hesabı kendim öderim. Erkeğin hesabı ödemeyi 
teklif etmesi bile midemi bulandırıyor!” Bunu söyleyen 
kadınların sayısı az değildir. Dolayısıyla aslında bu söylemler 
de ilişki dinamiklerinin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Peki, 
bu duruma erkekler ne diyorlar? Elbette herkes memnun 
diyebilirim, çünkü erkek için maddiyat konusu zorlu 
ekonomik koşullarda ağır bir yük olmaya başladı, dolayısıyla 
para yemeyi kim sevmez? Hesap ödemenin ötesinde erkeğin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayan, faturalarını ödeyen ve adamın 
üstüne başına alışveriş yapan kadınların sayısı artıyor. 
Bu manzaraya baktığımız zaman aslında temelinde şunu 
görüyoruz: İlişkilerde erkek rolünü oynamayı seven kadınların 
sayısı artıyor. Artık yönetimin kendilerinde olmasını istiyorlar 
ve erkeğin evde kalıp ev işlerini yapmasını isteyenler de var. 
Bu duruma uyum gösterebilen erkekler olduğu gibi “Kesinlikle 
böyle yaşamak istemiyorum.” diyenler de var.

Dünya değiştikçe dünyaya ait her şey değişir, buna ilişkiler 
de dahildir, önemli olan her bireyin nasıl bir ilişki yaşamak 
istediğini kendine dürüstçe itiraf etmesi ve buna uyumlu 
bir partner bulmasıdır. Örneğin; ilişkiyi yönetmek ve baskın 
karakter olmak isteyen bir kadının, dominant olduğunu kabul 
ederek ve kendisine uyumlu, söz dinleyen bir erkek bularak 
işe başlaması gerekir, çünkü hiçbir ilişkide iki dominant 
karakter uzun süreli birlikte ve mutlu olamazlar. 

K



Yılın sevgi dolu, romantik gününe özel, örnek 
çiftlerle gerçekleștirdiğimiz samimi röportajlar, așka 
dair açıklamaları, 14 Șubat Sevgililer Günü’ne dair 

düșünceleri ve planları ile, hediye alıșverișlerinizde size 
fikir verecek muhteșem sayfalarımız sizlerle...

Sevgililer Günü
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anışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?
Bizim Dani’yle birkaç tanışma hikâyemiz var desek 
daha doğru olur. İlk tanışmamız üniversitede oldu. 
Sınıf arkadaşıydık ve uzun bir süre arkadaşlığımız 
çok güzel devam etti. Diğer tanışmalarımız ise 
üniversite bittikten sonra Dani’nin bana ilk 

açılmasıyla oldu. Sonraki tanışmamız, bana ikinci açılması ve 
sonraki tanışmamız ise bana üçüncü açılmasıyla devam etti... 
Bu açılma konuları toplam yedi kereyi buluyor diyebilirim. 
İlk duyduğumda çok şaşırmıştım, çünkü benim için iyi giden 
bir arkadaşlığımız vardı. Birlikte gezer, eğlenir, sohbetler eder, 

T
Sosyal medyada merakla takip edilen isimlerden fenomen

 Cristina Elif Boboc, eși Dani Feldman ile tanıșma öykülerini ve așkın kendisi 
için anlamını MAG Okurlarıyla paylașıyor.

CrIstIna Elif Boboc-
DanI Feldman

sevgililer günü

hep çok keyifli vakit geçirirdik. Bunun bozulmasından çok 
korktuğum için arkadaşlıktan öteye gitmek beni ürkütüyordu; 
ama bana her açıldığında ona daha farklı bir gözle bakmaya 
başladım. Israrı ve kararlılığı da ne yalan söyleyeyim beni 
mutlu etmeye başlamıştı. Bir, bir buçuk yıl kadar devam etti 
bu süreç. Artık ona adım atmaya hazır olduğumu hissettim ve 
bu sefer gerçekten tanışmış olduk.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?
Bence aşk, hayatın bize sunduğu tüm güzelliklere ve 
olumsuzluklara inat, el ele devam etme tutkusudur. Sevdiğiniz 



En romantik așk yolculuğu dendiğinde 
aklıma ilk gelen Amerika seyahatimiz 

oldu, çünkü hem New York’a hem 
birbirimize tekrar âșık olduk.

insanı olduğu gibi sevmektir aşk. Kalıplara sokmadan, 
kısıtlamadan ve değiştirmeden, onu olduğu gibi kabul 
etmektir. Bir elmanın iki yarısı gibi değil, puzzle’daki iki 
uyumsuz parçanın birbirini tamamlanması gibi. Aşk birbirine 
yetebilmek, tamamlanmış hissetmek, çok güvenmek, hep 
özlemek, onun için hep en iyisini istemek... Bu liste böyle uzar 
gider.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz 
hediye neydi?
Biz Sevgililer Günü’nde birbirimize hediyeler almayız ama 
çiçek buketim eksik olmaz. Uyandığımız her gün bize bir 
hediye ve biz bu hediyeyi birbirimizle paylaşmaktan keyif 
alıyoruz.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?
Açıkçası özel anlam yüklediğimiz bir gün değil. Biz bu günü 
birlikte uyandığımız her güne yaymaya çalışıyoruz.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede 
gerçekleştirdiniz?
Bizim birlikte ilk yurt dışı seyahatimiz Hollanda ve Fransa’ydı, 
çok güzel anılar biriktirdiğimiz bir tatildi; fakat en romantik 
aşk yolculuğu dendiğinde aklıma ilk gelen Amerika 
seyahatimiz oldu, çünkü hem New York’a hem birbirimize 
tekrar âşık olduk.

14 Şubat için planınız nedir? 
14 Şubat’a denk gelsin diye planladığımız bir seyahat değildi 
fakat kar tatili yapıyoruz.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi 
nedir?
Gideceğiniz yere ve mevsimine göre değişir tabii ki ama ilk 
aklıma gelen ve her zaman en kurtarıcı olan siyah kalem bir 
elbise veya jean, üstüne basic t-shirt ve blazer ceket. Çabasız 
ama şık bir kombin. Özel bir randevu için zarif topuklu 
ayakkabılar her zaman benim vazgeçilmezim diyebilirim.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?
Büyükada bizim için hep özel olmuştur. Evlenme teklifimi 
de burada almıştım. Genellikle adanın sezonu olmadığı 
zamanlarda, ilkbahar ve sonbaharda gitmeyi tercih ediyoruz. 
Günübirlik veya bir iki gün kalıp şehrin kalabalığından 
uzaklaşmak ve birbirimizi adanın huzurlu fon müziğiyle 
dinlemek en büyük keyiflerimizden biri.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?
Pretty Woman. Yılda iki ya da üç kere hiç sıkılmadan mutlaka 
izlerim. 
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anışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?
Biz aslında aynı üniversiteden mezunuz. Benim 
fakülteye giriş yaptığım sene Alkan mezun 
olmuştu. Okulda denk gelemedik ama yıllar sonra 
Bağdat Caddesi’nde birbirimizi görüp uzun uzun 
bakıştık. Sonra da ortak arkadaşlar vesilesi ile 

konuşmaya başladık. 

T

Sosyal medyadaki bașarısının yanında, kendi kurduğu kozmetik markası 
Caelum ile de adından söz ettiren Zeynep Zor, eșiyle tanıșma hikâyesini ve 

Sevgililer Günü planını MAG Okurlarıyla paylașıyor

Zeynep-Alkan Zor

 Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?
Bence aşk tutkudur. Heyecandır. Heyecanı hep yüksek tutup 
tutkuyla sevmektir. 

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz 
hediye neydi?
Aslan doğduktan sonraki ilk Sevgililer Günü’nde yurt dışına 



gitmiştik. Kaldığımız otel İtalyan Alplerindeydi ve çok 
romantikti. Otelin spasını benim için kapatıp güllerle 
süslemişti. Aslan da bize eşlik etti, çok keyif almıştık.
 
Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?
Her ne kadar sevgilisi olmayanlar için gereksiz bir günmüş 
gibi düşünülse de bence ufak ve anlamlı hediyelerle 
şımartılacağımız, keyifli vakit geçirmek için yoğun 
hayat temposuna bir gün de olsa ara verip birbirimizi 
hatırlayacağımız güzel bir gün.
 
En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede 
gerçekleştirdiniz?
Belki klişe olacak ama en romantiği balayımızdı. Bora 
Bora’ya gitmiştik. Öncesinde Amerika’da Los Angeles 
ve Las Vegas’ta kalmıştık. Hem romantik hem çok 
eğlenceliydi. 
 
14 Şubat için planınız nedir?
Artık genelde sadece akşam yemeğine çıkıyoruz. Çocuktan 
önce ve sonra biraz değişiklikler oluyor tabii. Aslan’la da 
vakit geçirmeyi seviyoruz. Bana kalpli resimler çiziyor!
 
Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi 
nedir?
Ben daha çok, gideceğim mekâna göre giyinmeyi tercih 
ediyorum. Özel bir randevu, şık bir yerde olacaksa mini 
elbise, topuklu ayakkabı ve ceket tercih ederdim. Daha 
sade bir ortamda buluşacaksam da kot, crop top ve spor 
ayakkabı tercih ederim. 
 
En çok hangi mekânları romantik 
buluyorsunuz?
İstanbul’da en beğendiğim romantik mekânlar: Four 
Seasons Hotel Sultanahmet, Azur Yeniköy, Cuma 
Restaurant Çukurcuma, Pera Palace Hotel, Vogue.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?
Eski filmlere bayılırım. Yeni çıkanlardan çok, hep eskileri 
izlerim. Casablanca favorim. 

Aslan doğduktan sonraki ilk 
Sevgililer Günü’nde yurt dıșına 
gitmiștik. Kaldığımız otel İtalyan 
Alplerindeydi ve çok romantikti.
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anışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?
2011 yılında Rachad; Beyrut’tan İstanbul’a, ortak 
arkadaşımızın düğünü için geldiğinde o vesileyle 
tanıştık. Evet, geliş o geliş… T

Geçtiğimiz günlerde, çok konușulan muhteșem bir düğünle ünlü iș adamı 
Rachad Ghandour ile hayatını birleștiren iș kadını Burcu Özüyaman, eșiyle 

tanıșma hikâyelerini ve kendileri için çok özel günlerden biri olan 14 Șubat’ın 
anlamını, romantik tatillerinden de bahsederek MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?
Her şeyden önce birbirimize sonsuz saygımız var ve çok 
iyi arkadaşız. İyi veya kötü, her ne varsa ikimiz de ilk önce 
birbirimizle paylaşırız. Birbirimizi çok kıskanıyoruz ama 

Burcu OzUyaman-
Rachad Ghandour



asla birbirimizi kısıtlamıyoruz. Özel alanlarımıza saygı 
gösteriyoruz. Karşılıklı tavize değil, saygıya ve aşka dayalı 
sağlam bir ilişkimiz var. Aylarca hiç sıkılmadan aynı 
evde vakit geçirebiliriz. Çok konuşuyoruz ve bir o kadar 
da çok gülüyoruz. 

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz 
hediye neydi?
Sevgililer Günü’nde aldığım en güzel hediye, bir 14 Şubat 
günü Rachad ile tanışmak oldu. O benim “iyi ki”m. 

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?
Çok klişe olacak belki ama bizim için her gün ayrı bir 
Sevgiler Günü, çünkü Rachad çok romantik biri, her an 
yüzümü güldüren atakları oluyor.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi 
ülkede gerçekleştirdiniz?
Portofino bizim için çok özel bir seyahatti. “Road trip” 
yapmıştık ama orasının ayrı bir büyüsü oldu bizim 
ilişkimiz için.

14 Şubat için planınız nedir? 
Düğümüzde de sahne alan, bu sebeple bizim için çok 
özel bir yeri olan sevgili Amr Diab’ı dinlemek için Katar’a 
gideceğiz. 

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet 
tercihi nedir?
Özel bir randevu için bence genellersek, tek parça ve 
klasik bir renk tercih edilmeli. 

En çok hangi mekânları romantik 
buluyorsunuz?
Türkiye içinde söylemem gerekirse, bizim de en çok 
tercih ettiklerimiz arasında Chalet, Sunset , 29.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?
En romantik gelen filmlerden biri Sliding Doors... 

Rachad çok romantik biri, her an 
yüzümü güldüren atakları oluyor.



Sizler için derlediğimiz çeșitli 
ürünler; sevdiklerinize unutulmaz 

hediyeler seçmenizde fikir 
verecek...

Sevgi 
Notları

sevgililer günü

ZEN PIRLANTA
Kolye 19.711  

VAKKORAMA-MOONLIGHT
Elbise 2.307  
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VAKKORAMA-WILD
Eşarp 1.077  

BEYMEN-ALEXANDER MCQUEEN
Ayakkabı 18.995  

BEYMEN-DIOR
Kadın Parfüm 2.625  ALTINBAŞ

Küpe 63.432  

ZEN PIRLANTA
Yüzük 92.750  
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Saat

ZEN PIRLANTA
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YARGICI

Cüzdan 699  

VAKKORAMA-ARCHIVE BY AW
Bileklik 599  

VAKKORAMA-BYRIA
Gözlük 3.115  

VAKKORAMA-TETE BLEUE
Bere 645  

PANDORA-KEITH HARING
Bileklik 1.569  

BEYMEN-BOND NO.9
Parfüm 13.250  

ALTINBAŞ
Yüzük 46.532  

SAMSUNG
Telefon 38.999  

VAKKO-SANTONI
Bot 14.990  
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NETWORK
Kol Düğmesi 629  



Benzersiz 
Bir Kolye 
Tasarladı
Mücevher tasarımcısı Begüm 
Kıroğlu, Ali Elmacı’nın yeni 
sergisi öncesi, sanatçının farklı 
eserlerinden ilham alarak 
benzersiz bir kolye tasarladı.

Fauna, flora ve tılsımların güzelliklerini mücevherlere 
yansıtan Begüm Khan, Ali Elmacı’nın yeni sergisi 
için özel iş birliği kapsamında “Güllerimde Diş İzin 
Var” isimli bir kolye tasarladı. Bu eşsiz tasarım ve iş 
birliğinin kutlandığı özel bir buluşma gerçekleşti. 
Begüm Kıroğlu, Ali Elmacı ve Aslı Pamir’in ev 
sahipliğinde gerçekleşen özel kutlamaya sanat ve 
cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.  

davet

BEGÜM KIROĞLU, ALİ ELMACI, ASLI PAMİR

ALIZE TANSEVER MERVE ÇETINDOĞAN EMİR BAHADIR

AYLİN KOÇ ESRA KAZMİRCİ
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