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ŞIK TASARIMI VE STİLİYLE
BİRDEN FAZLASI OL!
Yeni Kuga’nın CO2 salınımı 109-127 g/km, yakıt tüketimleri l/100 km: Şehir içi 4,7-6,8, şehir dışı 3,8-4,9,
ortalama 4,2-5,6 arasındadır. Pazara sunulan araçta farklılıklar olabilir. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr’de.
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eğerli Okurlarımız;
Yazın son demlerini yaşarken, sonbahara da giriyoruz... Tatiller bitti, okullar açıldı, işyerlerinde yeni düzenlemelerle sezon
başladı... Umarım herkes çok güzel bir yaz yaşayıp, kendini şarj ederek, bol bol enerji depolamıştır... Biz sımsıcak, keyifli bir
sayı hazırladık...

Öncelikle sizler için Türkiye’de yaz deyince, tatil deyince ilk akla gelen yerlerden biri olan Bodrum’dan çok hoş etkinlikleri taşıdık sayfalarımıza...
Biraz hareketli, renkli görüntüler içinizi açacak...
Genç yaşta, dünya çapında “taç”lanmış, Best Model of The World yarışmasında birinci olarak ülkemize kraliçe tacıyla dönen, yetenekli oyuncu
Aslıhan Karalar, muhteşem bir çekimle kapağımızı süslüyor... “Kuruluş Osman” dizisinin Burçin Hatun’u Karalar’ın adım adım tırmandığı
kariyer basamaklarını, ihmal etmeden sürdürdüğü eğitim hayatını ve geleceğe dair planlarını anlattığı röportajı capcanlı bir enerji yayıyor...
Son zamanlardaki isabetli öngörüleriyle adından söz ettiren Astrolog Hande Kazanova, içerisinden geçmekte olduğumuz kritik süreçte
önümüzü daha iyi görebilmemiz ve bizi bekleyenlere hazır olabilmemiz adına gökyüzündeki hareketleri MAG okurları için yorumluyor...
İlk defa “Binbir Gece” dizisiyle genç yaşta ekranlarımıza konuk olan Gizem Güneş şu sıralarda “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisinde çok sevilen Feride
karakterine hayat veriyor... Yıldızı gün geçtikçe parlayan oyuncu Güneş ile samimi sohbetimiz sayfalarımızda...
Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin aile yaşamından ekonomiye, enerji politikalarından yazarlık kariyerine uzanan geniş bir
yelpazede sorduğumuz soruları MAG okurları için yanıtlıyor...
Gerek güzelliği gerekse özgün sunumu ile dikkat çeken sunucu Cansu Canan Özgen, mühendislikten medya sektörüne geçişini, tecrübelerini ve
son dönemde üzerinde daha fazla yoğunlaştığı YouTube kanalıyla ilgili hedeflerini paylaşıyor...
Accor Grubu’nun Türkiye & Azerbeycan Lüks Markalardan Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, turizm ve otelcilik sektörüne dair
ülkemizde ve dünyada yaşananlardan söz ediyor...
Ünü ülkemiz sınırlarını aşan, milyonları bulan takipçisiyle Şef Mehmet Gezen, ortaokulda başlayan yolculuğunun kendisini getirdiği nokta ve
yemek yapma konusunda sahip olduğu birikimle ilgili merak edilenleri anlatıyor...
Yazarlarımız İpek Gençer, Barış Küpçü, Hamiyet Akpınar, Ozan Ekşi, Özgür Aksuna, Sinem Yıldırım’ın köşe yazıları ile ilham veriyor...
Yine dopdolu, coşku saçan bir MAG, Eylül ayında sizlerle...
Sağlıklı, mutlu bir ay diliyoruz...
Sevgilerle

What is it that drives someone to greatness?
To take on the unknown, venture into the
unseen and dare all? This is
the spirit that gave birth to
TUDOR. This is the spirit
embodied by every TUDOR
Watch. Some are born to
follow. Others are born
to dare.

39 millimetre case
in 316L stainless steel

Snowflake hands
A hallmark of TUDOR
divers’ watches
since 1969
Manufacture calibre
MT5402 with 70-hour
“weekend-proof”
power-reserve, silicon
hair-spring and
COSC-certification

Five-year transferable
guarantee with no
registration or periodic
maintenance checks required
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Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüştürülmesi çevreye yapılabilecek en kolay katkıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerinde de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.
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SAINT LAURENT
ÇANTA £748

SAYSHA
TEN TAKISI 183

C

BALENCIAGA
ELBİSE 1,195

Asi Püsküller

PRADA SONBAHAR

CARTIER
GÖZLÜK £570

M

Y

CM

MY

Siyahın en asil hali, özgür
püsküllerle birleșirken
șıklığınıza göz kamaștıran bir
ıșıltı katacak.

CY

CMY

K

BOTTEGA VENETA
ÇANTA £1,654

BURBERRY
ETEK £1,345

THE ATTICO
ELBİSE £1,044

FENDI
AYAKKABI £672
VETEMENTS
CEKET £2,924
JIMMY CHOO
AYAKKABI £672

42 magdergi.com.tr

style

GUCCI
GÖZLÜK £443

Renklerin
Ritmi

ISABEL MARANT
CEKET £638

2020
MSGM SONBAHAR

SAYSHA
TEN TAKISI 157
COMME DES GARCONS
HIRKA £295
BELLA FREUD
GÖMLEK £329

CHRISTOPHER KANE
ETEK 1,595

Stilinizi yaratırken
karmakarıșık renklerin
ahengiyle tarzınıza canlılık
katın ve parlak parçalarla
tamamlayarak uyumu
yakalayın.

AQUAZZURA
AYAKKABI £522

44 magdergi.com.tr

ROCHAS
SANDALET £395

BOTTEGA VENETA
ÇANTA £1,579

davet

BERRİN AK

ZEYNEP ÇARMIKLI

DOĞUȘ AYDIN, DİLEK BİRGEN

Elementler
Serisi
Bodrum
Loft’ta
GLOBART tarafından
düzenlenen “Bodrum Loft’ta
Sanat” etkinliği, Akfen Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde
gerçekleşti.
Modern köy yaşamının oluşturulduğu etkinlikte, on
beş sanatçıya ait eserler sergilendi. Etkinlikte sunulan
mekana özgü yapıtların yanı sıra evlere yerleştirilen
122 yapıt, Mehmet Mutaf’ın fotoğrafladığı kareler ile
sanat tutkunlarına sunuldu. Etkinliğe iş, sanat ve
cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. 

46

ZEYNEP UTKU, HAMDİ AKIN, DENİZ ÇAĞLAR

davet

EVİN ȘAȘMAZ

ȘEBNEM-EMİR KUNT

EVRİM KIRMIZITAȘ

Bodrum Loft’ta
yaz boyu sanat
etkinlikleri
devam edecek.
48

SELİM AKIN

HANDE SEZER PEKCAN, ÖZLEM ȘEN, ȘEYLA KOZOVA

SEDEF KARAMEHMET

ȘİRİN YALÇIN

SERAP-VOLKAN SARI

NİHAN YARDIMCI ÇETİNKAYA

AYȘE -YAMAN ERTURAN

REVNA DEMİRÖREN, BERRİN YOLERİ

davet

AYNUR ÖZDERİCİ

50

NURAY FENERCİOĞLU

ZEYNEP GERMEN

ECE KURDOĞLU

Kokteylde
misafirlere,
Ege ve Akdeniz
lezzetlerinin
harmanladığı
ikram menüsü
sunuldu.
BEGÜM ÖZER, TUĞÇE POSTOĞLU, MELİS ÖZER

ROSELLA KARABACAK

MEDIA • EVENTS • COMMUNICATIONS
bilgi@magpr.com.tr - www.magpr.com.tr

Özlem Öztürk
Dostları İle Panora’da Buluştu
Rejeneratif ve Antiaging uzmanı Özlem Öztürk, dostlarıyla
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi. Özlem
Hanım, Happy Moon’s Cafe’de gerçekleşen buluşmada,
oldukça keyifli vakit geçirdi.

Ekin Döğüşçü
Yeni Sezon Alışverişi Beymen’den
Ankara sosyal hayatının sevilen ismi Ekin Döğüşçü, alışveriş
için Beymen’i tercih etti. Alışverişin ardından Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’ni dolaşan ve sezon ürünlerini inceleyen Ekin
Hanım, kendisi için birbirinden şık ürünler aldı.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Esin Aydemir
Panora’da Davete Katıldı
Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Ayhan Aydemir’in eşi Esin Aydemir,
Panora Alışvriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen bir davet için Çırağan
Et Lokantası’na geldi. Davetin ardından AVYM turu yapan Aydemir,
alışveriş yapmayı ihmal etmedi.

Ecem Ayas
Alışveriş İçin Zara’yı Tercih Etti
Ankara sosyal hayatının tanınan isimlerinden Ecem Ayas, giyim
alışverişi için Zara’yı tercih etti. Zara’daki alışverişinin ardından
diğer mağazaları da gezen Ecem Hanım, günü Çırağan Et
Lokantası’ndaki yemekle noktaladı.

Helin Koç
Öğle Yemeğini Panora’da Yedi
Cleanfix Türkiye Genel Müdürü Helin Koç, iş hayatının
temposuna kısa bir ara vermek için Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Koç, Newcastle Pub’da yediği
yemeğin ardından mağazaları gezdi.

Mehtap Deveci
Yeni Sezon Alışverişi Beymen’den
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Mehtap Deveci, alışveriş için
Panora Beymen’deydi. Kendisi için alışveriş yapan Deveci, Beymen’in
ardından diğer mağazaların yeni sezon ürünlerini inceledi.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Beril Muratoğlu
Ev İçin Alışveriş
Ankara cemiyet hayatının tanınan simalarından Beril
Muratoğlu, evi için alışveriş yaptı. Öncelikle Zara Home’u
ziyaret eden Beril Hanım, alışverişine Lacoste’da devam etti.

Gülşah Taşkın
Alışverişe Kısa Bir Kahve Molası
Pilates by Gülşah Taşkın’ın sahibi Gülşah Taşkın alışveriş için
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Kendisi ve ailesi
için alışveriş yapan Taşkın, alışverişin ardından Starbucks’ta kahve
molası verdi.

Derya Taşkın
Arkadaşları İle Panora’da Buluştu
END Yatırım ve İnşaat’ın ortağı Derya Taşkın, arkadaşları ile
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde buluştu. Derya Hanım,
Uludağ Restaurant’ta gerçekleşen buluşma öncesi markaların
yeni sezon ürünlerini inceledi.

Hande Koçoğlu
Aile Yemeği Panora’da
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Koçoğlu, kızı ve annesi
ile yemek yemek için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Çırağan
Et Lokantası’nda yemek yiyip keyifli vakit geçiren aile, yemeğin ardından
mağazaları gezerek alışveriş yaptı.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Burak Güney
İş Toplantısını Panora’da Yaptı
İş hayatının tanınan ismi Burak Güney, toplantı için Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Gloria Jean’s Coffees’de iş
arkadaşlarıyla buluşan Burak Bey, toplantının
ardından AVYM turu yaptı.

Betül Özdemir
İşe Kısa Bir Mola
Uzman Psikolog Betül Özdemir iş hayatına kısa bir mola vermek
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Mağazaları
gezen Betül Hanım, Arabica Coffee House’da kahve
içerek günün yorgunluğunu attı.

Nilay Alçakgönüllü Pirim, Kerem Pirim
Oğlu İle Panora Turu
Sosyal hayatın tanınan simalarından Nilay Alçakgönüllü Pirim, oğlu
Kerem ile vakit geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni
tercih etti. Anne-oğul GAP Kids’teki alışverişlerinin ardından birlikte
Kayseri Mutfağı’nda yemek yiyip keyifli vakit geçirdi.

Rıdvan Kır
Spor Alışverişi İçin Panora’yı
Tercih Etti
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Rıdvan Kır,
spor alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezini tercih
etti. Spor kıyafetler için öncelikle Nike’tan alışveriş yapan Kır,
ardından alışverişine ve AVYM turuna devam etti.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Merve Gültekin
Bakım İçin Paris Kuaför’ü Tercih Etti
Turkcell’in yöneticilerinden Merve Gültekin, bakım için
Panora Paris Kuaför’ü tercih etti. Cilt ve saç bakımı yaptıran
Gültekin, ardından MaxMara’da alışveriş yaptı.

Tuba Günebak
El Corazon’da Kahvaltı Yaptı
Başkent’in başarılı diyetisyenlerinden Tuba Günebak, kahvaltı için
Panora El Corazon’daydı. Günebak, kahvaltısının ardından alışveriş
için AVYM turu yaptı.

Selen Ayhan
Köpeği İle AVYM Turu
Sosyal hayatın genç kuşak temsilcilerinden Selen Ayhan,
köpeği ile birlikte Panora turu yaptı. Mağazaları gezen Ayhan,
arkadaşlarıyla buluşmak için Newcastle Pub’a geçti.

Leon-Daria- Kerem Aras
Aile Alışverişi İçin Panora’yı Tercih Etti
Dr. Dt. Kerem Aras ve ailesi alışveriş için Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’ndeydi. Küçük oğulları Leon ve kendileri için
alışveriş yapan aile, alışverişin ardından günü Timboo Cafe’de
yemekle sonlandırdı.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Umut Önder Altıntaş
Saat Tercihi Rolex’ten
Altıntaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Umut Önder Altıntaş,
saat alışverişi için Panora Rolex mağazasını ziyaret etti.
Kendisi için saat alan Altıntaş, alışverişin ardından
kahve molası için Godiva’ya geçti.

Ecem Keleş
Yoğun Tempoya Mola
X Creative Agency’nin Genel Başkanı Ecem Keleş, iş hayatına mola
vererek Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde arkadaşlarıyla
buluştu. Happy Moon’s Cafe’de arkadaşlarıyla kahve içen Ecem
Hanım, daha sonra alışveriş yapmak için mağazaları gezdi.

Yasemin Polat
Takı Alışverişi Panora’dan
TED Mezunları Derneği eski başkanı Yasemin Polat, takı
ürünlerini incelemek için Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’ni tercih etti. Polat, Pandora’dan yaptığı takı
alışverişinin ardından bir süre dolaşarak markaların yeni
sezon ürünlerini inceledi.

Sevilay Helvacıoğlu
Yeni Sezon Ürünlerini İnceledi
Sevil Eczaneleri’nin sahibi Sevilay Helvacıoğlu, yeni sezon
ürünlerini incelemek ve alışveriş yapmak için Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Tekstil mağazalarını gezen
Helvacıoğlu, kendisi için alışveriş yaptı.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Özlem Erdemci Doğan
Günün Yorgunluğunu
Panora’da Attı
Başarılı Psikolog Özlem Erdemci Doğan, iş hayatının stresini
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde attı. Önce Clinic
Coffee Co.’da kahve içen Doğan, sonrasında ise alışveriş için
AVYM turu yaptı.

Fatih – Merve Çelik Özaydın
Etkinlik için Panora’dalardı
Sunucu ve influencer Merve Çelik Özaydın ve sporcu eşi
Fatih Özaydın, diyetisyen Tuba Günebak’ın workshop etkinliği için Panora
Moda Cafe’deydi. Çift buradaki programın ardından alışveriş
için mağazaları gezdi.

Melda Altınok
Haftasonu Gezmesi
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melda Altınok,
alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi.
Altınok, Beymen Club’tan yaptığı alışverişin ardından
mağaza turuna devam etti.

Lale Cetgeroğlu
Yurt dışı Dönüşü AYVM Turu
Sosyal hayatın sevilen ismi Lale Cetgeroğlu, yurt dışı dönüşü
alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti.
Lale Hanım, uzun uzun mağazaları gezerek alışveriş yaptıktan
sona kahve içmek için Starbucks’a geçti.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Aslıhan Barış
Tatil Dönüşü Alışveriş
Avukat Aslıhan Barış, tatil dönüşü alışveriş için Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Tekstil mağazalarını gezen Aslıhan Hanım,
alışverişinin ardından Sushico’da yemek yedi.

Ayhan Tekin
Arkadaşlarıyla Buluştu
Ayhan Tekin Orkestrası’nın kurucusu Ayhan Tekin,
arkadaşlarıyla buluşmak için Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Happy Moon’s Cafe’de
arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçiren Tekin, daha
sonra kısa bir AVYM turu yaptı.

Erhan Yalçın
İş Yemeği İçin Panora’yı Tercih Etti
İş dünyasının tanınan isimlerinden Erhan Yalçın, iş yemeği
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Yalçın, Uludağ
Restaurant’taki yemeğin ardından mağazaları
gezmeyi de ihmal etmedi.

Ceren Can
İşe Kısa Bir Yemek Molası
Başkentin başarılı tasarımcılarından Ceren Can, yemek
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti.
Arkadaşlarıyla öğle yemeği için Newcastle Pub’ta buluşan
Ceren Hanım, yemeğin ardından markaların
sezon ürünlerini inceledi.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Siret Uyanık
Dekorasyon Ürünleri İçin
Panora’daydı
Başarılı ressam Siret Uyanık, dekoratif ürünler için
Panora Paşabahçe mağazasını ziyaret etti. Alışverişinin
ardından Zara’da yeni sezon ürünlerini inceledi.

Asena Gökçe Karahan
Sinema Sonrası Yemek
Barsan Global Lojistik Gümrük Müşavir Yardımcısı Asena Gökçe
Karahan, film izlemek için Panora Cinemaximum’u tercih etti.
Filmin ardından yemek yiyen Asena Hanım, arkadaşlarıyla
buluşmak için Black Bear Coffee’ye geçti.

Lezzetin Adı
Uludağ Et Lokantası
Ankara’nın köklü ișletmelerinden Uludağ Et Lokantası’nın günümüze uzanan hikayesi,
konuklarına sunduğu ayrıcalıklı hizmet ve șubelerinde yakaladıkları yüksek kalite
standardı hakkında Uludağ Et Lokantası’nın sahibi Burak Uludağ ile
özel bir röportaj gerçekleștirdik.
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nkara’da yarım asrı aşan köklü bir
geçmişiniz var. Öncelikle Uludağ
Kebapçısı’nı bugünlere getiren
öyküsünden ve konuk olduğumuz Panora
şubenizden bahsedebilir misiniz?

Ankara Denizciler Caddesi’nde dört masalı
küçük bir lokanta olarak 1956 yılında faaliyete başlayan Uludağ
Kebapçısı lezzete adını vererek müşterilerinin beğenisi ile gelişimini
sürdürmüştür. Daha sonra ikinci şube yine aynı caddede , ardından
2001 yılında Çayyolu’nda açılan üçüncü şube, 2012 yılının başında
açılan Gaziosmanpaşa şubesi ise şehrin merkezinde, doğa ile baş
başa kalabileceğiniz yeşillikler içindeki bahçesi, geniş ve şık salonları
ile hizmet vermektedir.

Konuklarımız tarafından bize gösterilen
ilgiyi karșılamak için biz de menü
ve ürün kalitemize çok büyük önem
veriyoruz.

2007 yılının Kasım ayında Oran’da hizmet vermeye başlayan 220
kişilik iki ayrı salonu ile Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin
zemin katında bulunan terasta; eşsiz Uludağ Kebabı, ızgara et
çeşitleri, mezeleri ve zeytinyağlıları ile hizmetinizdedir. Toplantı
yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi
sunabileceğiniz 70 kişilik özel salonu bulunmaktadır. Müşterilerine
Uludağ lezzetini sunan Panora Uludağ Et Lokantası kapalı otoparkı,
geniş manzaralı terası önünde yeşil alanları, havuzları ve yürüyüş
parkurları ile sizlere kaliteyi sunuyor.

Uludağ Kebapçısı kimlere hitap ediyor?

İş görüşmelerini misafirlerine kendilerini özel hissettirecekleri bir
ortamda gerçekleştirmek isteyen, özel bir gününü sevdikleriyle
paylaşmak isteyen, dost sohbetini sıcak bir ortamda gerçekleştirmek
isteyen herkese hitap etmekteyiz.

Mutfaklarınızdaki lezzet standardını oturtabilmek için
nelere dikkat ediyorsunuz?
Restoranlarımızda salon şeflerinden başlayarak mutfak personeline
kadar tüm çalışanlar işletmenin prensiplerini harfiyen uygulamalı,
misafirlerinin beklentilerini bilmeli, her zaman ürünlerini aynı
standartta hazırlayıp misafirlerine kaliteli hizmet ve doğru servis ile
sunabilmeli. Mutfak ve salon personeli yoğun iş saatlerinde birbirini
görmese de, işletme içindeki ortak dil sayesinde misafirlerinin
isteklerini sipariş ve taleplerini eksiksiz sağlamalıdır. Bunun için
personelin birbirini tanıması, takım çalışması ve yardımlaşma
çok önemlidir. İşte bu ilkelerle yola çıkarak yıllar içerisinde
misafirlerimizin güvenini kazandık.

Çok eski ve köklü bir işletme olmamızdan dolayı misafirlerimiz
restoranlarımızı kendi mekanları gibi görüp sürekli ziyaret ediyorlar.
Konuklarımız tarafından bize gösterilen bu ilgiyi karşılamak için
biz de menü ve ürün kalitemize çok büyük önem veriyoruz.

Hizmet kaliteniz ve hijyen konusunda aldığınız
tedbirler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle Uludağ Et Lokantası olarak insan odaklı olma, kaliteli
hizmet sunma ve hijyen olarak tüm aşamalarını kontrol etmeye ve
yenilemeye çalışıyoruz. Öte yandan ekibimizin bu alanda nitelikleri
yüksek olan ve yıllardır bu sektörde işini meslek olarak yürüten,
birlikte çalışan ve yaptığı işten keyif alan bireylerden olmasına özen
gösteriyoruz.

Konumu ve potansiyeli açısından Panora AVYM
şubeniz için ayrı bir parantez açacak olursak bu
şubenizin konuklarına neler söylemek istersiniz?

Ankara’nın en gözde alışveriş merkezlerinden birisi olan Panora
AVYM’de bulunarak Panora AVYM ziyaretçilerine hem alışveriş

arasında eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz hem de alışveriş
öncesi ve sonrasında tüm Ankaralıların bildiği Uludağ lezzetlerini
sunuyoruz. Panora AVYM’de olup aynı zamanda AVYM dışındaki
bahçesi ve terasıyla sakin ve huzurlu bir ortamda Uludağ kalitesini
Panora AVYM ziyaretçileriyle buluşturuyoruz. 

panoravm

panoravym

panoravm

Turan Güneş Bulvarı No: 182 Oran - Çankaya / Ankara T: +90 (312) 490 42 50 - F: +90 (312) 490 42 40

www.panora.com.tr
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Emre Alkin
Modern İktisat Rehberi
Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin aile yașamından
ekonomiye, enerji politikalarından yazarlık kariyerine uzanan geniș bir yelpazede
sorduğumuz soruları MAG okurları için yanıtlıyor.
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olu dolu bir hayat yolculuğunuz var. Bizlere
kendinizden ve kariyerinizden bahsedebilir
misiniz?

Elbette... Ailem 1813’te İstanbul’da Beşiktaş Türkali
Mahallesi‘ne yerleşmiş. Ben de bugün orada
oturuyorum. Ailemizde Çerkezler ve Gürcüler var.
Babam ve annem soylu duyguların zamanlarında
yaşamış ve sanıyorum bundan da büyük keyif almışlar. Bizi de
bu duygularla yetiştirdiler. Babamın ve annemin müzik sanatına
olan yatkınlığı, abim Kerem ile bana da geçmiş herhalde. Bugün
Kerem, hayatını rahatlıkla DJ olarak kazanabilir; ben de gitarist
olarak aç kalmam sanırım. Onun haricinde ikimiz de gelişmelere
farklı açılardan bakan ekonomistler olarak dikkat çekiyoruz.
Zaten küçükken de birçok konuda anlaşamazdık. O yüzden bu
sonuç normal. Hangimizin haklı olduğunu zaman gösterecek. Ben
Türkiye’nin en genç ekonomi profesörü olarak tarihe geçtim, ama
iş ve spor dünyasında da birçok başarım var. Şimdi bunları tek tek
anlatmaya kalkarsam “adam kendini övüyor” derler. Özgeçmişime
bakınca görmek isteyen görür zaten.

Sıfır enerji tüketen birimlerin de ortaya
çıkmasıyla hidrokarbonları yakmadan
enerji üretilebilecek bir teknolojiye
sahip olunması, oyun kurallarını
tamamen değiștirdi.

“Tarih tekerrürden ibarettir” denir. Bu durum iktisat
için de geçerli midir? Ekonomide geleceği görmek için
daha çok nereye bakmalıyız?

Tarih tekerrürden ibarettir, ama illa da tekerrür etmesi gerekmiyor.
Tekerrür ettiren insan davranışları. Bir konuda ısrar etmek gibi.
Mesela Napolyon’un yaptığı hatayı Hitler tekrarlamış, Moskova
önlerine gelemeden yenilgiye uğramış. “O yapamadı, ben yapacağım”
diyen pek az kişi başarılı olmuş. Bunun gibi benzer hataları tekrar
eden çok kişi var. Mesela ne sosyal hayatta ne de diplomaside cephe
üstüne cephe açmak mantıklı bir şey değil. Ama tekrar ediliyor.
Geleceği tahmin etmek ise başka bir uğraş. Geleceği tahmin etmek
için bugün var olan kurumların yarın var olup olmayacağını, bugün
var olmayan hangi kurumların gelecekte var olacağını tahmin etmek
gerekir. Takdir edersiniz ki bu uğraş sadece ekonomiyi bilmekle
olmaz. Siyaseti, sosyolojiyi, psikolojiyi, diplomasiyi, sanatı hatta sporu
da hesaba katmak gerekir. Ayrıca yüksek teknolojinin de hedeflerin
düşünülenden daha hızlı yakalanmasına yaradığını unutmayalım.
Kolay bir iş değildir, hatta her yıl gelecek beklentilerine bir hassas ayar
çekmek gerekebilir.

Enerji politikalarının günümüz ekonomileri için
önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bence yaratılan her enerji bir değerdir. Eskiden enerjiye tüketilmesi
gereken bir unsur olarak bakılıyordu. Bugün ise enerji değiş tokuş
edilebilen, hatta alım satım ünitesi olarak bile görülen bir unsur
haline geldi. Enerjide dışa bağımlılıktan, enerjide kendi kendine
yetme konseptine doğru gidildi. Petrol ve doğal gaz zengini olan
ülkelerin ne kadar kırılgan olduğu ortaya çıktı. Arz edenler kadar
enerjiyi talep edenlerin de güçlü olduğu net olarak anlaşıldı. Ayrıca
sıfır enerji tüketen birimlerin de ortaya çıkmasıyla hidrokarbonları
yakmadan enerji üretilebilecek bir teknolojiye sahip olunması, oyun
kurallarını tamamen değiştirdi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki,
petrol ve doğal gaz egemenliğinin sona ermesine tek engel, buradan
çıkar sağlayanların gösterdiği güçlü direnç ve hükümetlerle olan
bağlarıdır. Otomotivden uzay ve havacılık sanayisine kadar birçok
yerde hidrokarbonların sağladığı performansı farklı teknolojilerin
de sağlayabileceği ortadadır. Eğer petrol ve doğal gazdan çıkar
sağlayan kesimler olmasaydı, enerji güvenliği meselesi hala bu kadar
büyük önem arz etmezdi. Bu sebeple enerji piyasasındaki çıkar
gruplarının varlığını da dikkate alarak, gerçekçi bir yaklaşımla,
enerji politikalarının yumuşak bir geçiş ile ülkeleri bağımlılıktan
kurtarmaya başlaması gerektiğine dikkat çekmek istiyorum.

Ülkemizde Dolar ve Euro üzerinde meydana gelen
artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecek adına
iyimser olabilir miyiz?

Ben her zaman iyimserim. Ancak yapılan yanlışları da cesaretle
söylerim. Bunu yapmamın amacı görevli olan kişilere olan
saygım ve sevgimdir. Bazen kendimi daha iyi anlatmak ve dikkat
çekmek için ses tonumu sertleştiririm. Ancak bu davranışım
insanları üzmek için değil, az önce belirttiğim gibi dikkatlerini
çekmek içindir. Sadece bu ekonomi yönetimi değil, bundan
öncekiler de döviz ve faiz konusunda ciddi hatalar yaptılar.
Ancak gelinen noktada hükümetin döviz kurları konusundaki
telaşını geride bıraktığını görüyorum. Çünkü elalemin parasına
kendimizce değer biçmek doğru bir davranış değildi. Doları
7 TL’nin altında tutmak için verilen tüm çabalar daha önce
2, 3, 4, 5 ve 6 TL için de verilmişti ama başarılı olunamamıştı.
Demek ki Türk Lirası’nın değerini belirleyen faktörler ekonomi
yönetiminin elinde değil. Yatırımcı güveni, diplomasi ve iç
siyasette sakinlik, sosyal hayattaki güvenceler ve en önemlisi
gerçekçilik konusunda bazı yanlışlar yaptığımız ortada. Elbette
bu yanlışları hemen bir gecede bertaraf edemeyeceğiz; ama
yumuşak bir geçişle hayatımızın, enflasyonun, alım gücümüzün
ve beklentilerimizin olumsuz yönde etkilenmesine yol açan
ulusal paranın değer kaybetmesi sorununu yumuşatabiliriz.

Türkiye ekonomisini mevcut durumundan daha
ileriye taşımak adına bir yol haritası çizecek olsanız
ilk olarak nereden başlardınız?
Ekonomi işin ayrıntısı. Önce adalet, hak ve özgürlükler, eğitim
gibi konularda çağın gerektirdiği işleri yapmaya çalışırdım. Bu
üçlü sacayağında çürüme olursa, ekonomik politik ve toplumsal
konularda verilen kararlar da yanlış olur; sokaktaki çürüme
artar. Liyakatin yerini kuru sadakat alır, vatanseverliğin yerini
menfaat alır, ahlak ile para yer değiştirir, vicdanların söküldüğü
yere demir çubuklar ve çimento doldurulur. Bu durumu ve bu
durumdan nasıl çıkılacağını, geçen yıl Destek Yayınları’ndan
okurların beğenisine sunulan “İktisattan Çıkış” kitabımda
oldukça detaylı bir şekilde anlatıyorum. Hatta kitabın İngilizcesi
de aynı yayın evinden basıldı.

röportaj

Yumușak bir geçișle ulusal
paranın değer kaybetmesi
sorununu yumușatabiliriz.

Küresel ekonomide batıyı ekonomik süper güç olarak
görmek doğru mu, yoksa bu anlamda da kutupsuz bir
düzene doğru mu gidiyoruz?
Artık süper güç olan devletler değil, firmalar. Bir yandan bazı
ülkelerde devlet kapitalizmi yükselirken diğer taraftan da küresel
firmaların kolonizasyon faaliyetlerine maruz kalıyoruz. Elbette
bir ülkeyi güçlü gösteren firmalarıdır, markalarıdır; ama artık bu
şirketler uluslar üstü bir duruma geldi. Hatta bazıları dünyayı da
bıraktı, artık uzayda faaliyet göstermeye başladı. Bence meseleyi bu
şekilde ele almak en doğrusu olacak.

Dünyada kaynakların adil paylaşımı ve artan tüketim
noktasında tabakalar arasındaki uçurumu “Water &
Diamond” paradoksu kapsamında değerlendirebilir
misiniz?

Şunu oldukça net bir şekilde söyleyebilirim ki, bu paradoksu
ülkemizde şu deyimle daha net açıklarız: Deve bir akçe, deve bin
akçe. İhtiraslarla ihtiyaçların birbirine karıştırılmadığı bir dünyada
yaşasaydık bence her şey daha güzel olacaktı, ama iktisadın temel
kuramında insanın açgözlü olduğu belirtilir. Bir türlü doymaz. Bir
yandan, içinden, “kimse üzülmesin, aç kalmasın” der ama bunun
olması için kendi düzeni değişecekse kabul etmez. Dolayısıyla
kaynakların eşit dağılımını hiçbir şekilde başarmamız mümkün
olmayacak. Dolayısıyla bireylerin zenginleşme hayalleri yerine,
kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerinin daha büyük bir
hamle olacağına inanıyorum. Elbette herkes bunu başaramayacak.
Çünkü bazılarımız ihtiraslarına yenik düşecek, bazılarımız da
değiştirmeleri elinde olan ama değiştirmedikleri kaderlerine razı
olacaklar.

Yazarlık kariyerinizle ilgili ayrı bir parantez açabilir
miyiz? Alanınızda çok başarılı eserleriniz var, ama
sadece ekonomi üzerine de yazmıyorsunuz...
Aşk üzerine yazmak eğlenceli geliyor bana. Çünkü ilişkiden
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kaçmak mümkün, ama aşktan kaçmak mümkün değil. Bir anda
gelir ama ne kadar üzülsek de, hiç yaşanmamasından daha
iyidir aşkı yaşamak. Aşk satın alma davranışlarını ve yatırım
davranışlarını bile etkiler. Küçüklüğümden beri insanların
davranışlarını, yakınlaşmalarını, uzaklaşmalarını, kavgalarını,
barışmalarını, nefretlerini ve sevgilerini gözlemlerim. Kendimi
de gözlerim aslında bir yandan. Dışarıdan içeri bakarım sürekli.
Çoğu zaman kitaplarımda yazdığım hikayelerimin gerçek olup
olmadığını soranlar oluyor. Ben de “kurgu gerçektir” diye cevap
veriyorum. Açıkçası Yalın Alpay ile yaptığımız söyleşilerin de
hikaye yazarlığıma büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Şunu
da söyleyeyim; yazdıklarımın tamamının benim başıma gelmesi
imkansız. Çünkü o kadar tecrübeye yaşım yetmez. Başkalarının da
hatalarından ders alabildiğim gibi, olması muhtemel hadiseleri de
gerçekçi bir şekilde yansıtabilmeyi başarabiliyorum diyebilirim.
Fazla kurcalamadan keyifle okusun dostlar.

Dünyanın ve ülkemizin ekonomi geleceğine dair
öngörüleriniz nelerdir?

Bundan sonra bir kriz çıkacaksa, gelişen ülkelerden değil gelişmiş
ülkelerden çıkacak; o besbelli. Ancak, bu iş dokuz tane iskemlenin
etrafında dönen on kişinin hikayesi gibi. Müzik durunca birisi
ayakta kalacak, ama büyük abi ayakta kalırsa hepimiz için sıkıntı
olur. Ne Dolar ne Euro kalır, herkes kripto paralara veya elle tutulur
emtiaya hücum eder. Düzen bozulur, çok ciddi paralar kaybedilir
ve küresel ekonomi durma noktasına gelebilir. Bu tehlikeyi
bertaraf etmek için savaş çıkarmayı da mantıklı bulmuyorum.
Kimsenin canını yakmayacak bir şekilde borç verenler ile borç
alanlar arasında bir uzlaşmanın acilen sağlanması gerekiyor. Savaş
yaparak borçları silmenin imkanı yok. Daha önce denendi başarılı
olamadı. İyimser bir insan olmama rağmen, önümüzdeki yirmi yıl
için insanlık adına iyimser olamıyorum. Mutlaka basiretli insanlar
ortaya çıkıp bu ağır sorunları çözecektir, ama çok sıkılacağımız bir
sürecin içinden geçeceğimizi söyleyebilirim.

davet

FAZIL SAY
AHMET ARAS, ESRA BATIBAY
MURAT TOMRUK

Yapı Kredi
Konserleri
Başladı
Turizm ve yeme içme
sektöründe önde gelen Divan
Grubu ile kültür ve sanatın
bankası Yapı Kredi işbirliğinde
hayata geçirilen “Yapı Kredi
Crystal Live By Divan” konserleri
Divan Bodrum ev sahipliğinde
gerçekleşti.
Konser açılışına başta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras olmak üzere iş dünyası ve cemiyet hayatından
pek çok isim katıldı. Sosyal mesafe kurallarından ödün
vermeden düzenlenen gecede dünyaca ünlü piyanist
Fazıl Say, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
SEMA DOĞAN
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Barıș Küpçü

baris@movemimarlik.com.tr

Kullanıcı Odaklı Tasarladık
Sizlere bu köșe yazımda, her zaman olduğu gibi, uygulanmıș
tasarımlarımızdan biri olan “Terrace Mogan” evlerinden bahsedeceğim.
Kullanıcılara özellikle belirtmekte fayda var, renderlarla karıștırmasınlar.

80 magdergi.com.tr

K

onumu gereği itibarlı bir yapıya sahip olan Terrace
Mogan’da, kendinizi bir farkın içinde bulacaksınız.
Bu tarz yapılarda mesken sahiplerinin genel
hatların dışına çıkmak istememesi nedeniyle küçük
dokunuşlar yapmak yerinde bir davranış olacak.

Move İç Mimarlık A. Ş. olarak, Gülşah & Sabah çiftinin arzularını
odağımız kabul ettik. Mesken girişinden başlayarak yaptığımız
ufak dokunuşlar ve kullanıcı odaklı eşya seçimlerimizle
ilerlediğimiz bu çalışmada en önemli nokta, bütünü bozmadan
istikrarı sağlamaktı.
Giriş kısmında sadeliğin ve şıklığın arasındaki çizgiyi yakalamak
için, tasarım içeren tek duvar dekorumuzu girdik ve oradaki
renkleri ışık havuzu alanlarıyla destekledik.
Oturma odası oldukça yerindeydi. Burada duvar ve mutfak
kısmına dokunuşlar yaparak biraz modern, şık biraz da spor bir
hava yakaladık.
Salon kısmı tasarımında iddialı olmamız gerekliydi. Kullanıcı
odaklı olarak yaptığımız eşya seçimleri oldukça farklıydı ve iyi
birleştirilmeliydi. Salondaki ışık havuzlarımızda desenli ayna
tercih ederken, alın kısımlarını ahşap kaplayarak fazla parıltının
önüne geçtik. Kapladığımız ahşapların üzerine girdiğimiz desenler
sayesinde ayna ile arasındaki ahengi yakalamış olduk. Tavandan
başlattığımız duvar kaplamalarıyla, bütünlüğü salona başarılı bir
şekilde indirip detaylarda metal kullanarak şıklığı elde ettik.
Bu muhteşem evin, çok kıymetli çifte mutluluk getirmesini arzu
ediyoruz. 

20 Citycoco Trike

3 Teker Sahiplerini Buluyor!

H

ayata geçirdiği kampanyalarla her daim dikkatleri
üzerine çeken Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi‘nin, 17 Temmuz tarihinde başlayan ve 30
Eylül tarihinde sona erecek yaz kampanyasının son
günleri yaklaşıyor. 20 adet Citycoco Trike 3 Teker’in
hediye edileceği kampanyaya, son günlerinde de
Ankaralıların yoğun ilgisi sürüyor.
17 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında, tek seferde 150 TL ve
katlarındaki alışverişlerde, bir çekiliş hakkının elde edileceği
kampanya ile üç tekerin rahatlığı ve kullanım kolaylığını, elektrikli
olmanın verdiği tasarruf gücüyle birleştiren Citycoco Trike 3 Teker, 20
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kişiye çekilişle hediye edilecek. Kolay kullanımı, canlı renkleri
ile görenleri kendine hayran bırakan 20 adet Citycoco Trike 3
Teker, Milli Piyango ve noter yetkililerinin katılımıyla canlı olarak
yapılacak çekilişte sahiplerini bulacak. Çekiliş, halka açık olarak,
10 Ekim saat 15.00’te, Panora Piri Reis’te gerçekleştirilecek.
Katılım koşullarına ait tüm detayların panora.com.tr
web sitesinden ve danışma bankosundan ulaşılabileceği
yaz kampanyasında misafirler; 17 Temmuz’dan itibaren
yaptıkları, tek seferde 150 TL ve katlarındaki alışverişleri, son
gün olan 30 Eylül saat 22.00’ye kadar danışma bankosunda
kaydettirebilecekler. 

davet

BÜȘRA AYDINLI

GAMZE OKUR

OYA DEMİR

GÜLNUR CEYHAN

Sağlık Yaşam
Tüyoları
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr.
Tuba Günebak, Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi, By Moda Cafe
& Bistro’da kendisini dinlemeye
gelen misafirleri ile keyifli bir
sağlıklı yaşam etkinliğine imza
attı.
Etkili zayıflama tüyoları ve bir ayda beş kilonun nasıl
verileceğini işleyen Dr. Tuba Günebak, konuşmasında
zayıflama sürecinde, davranış değişikliği terapisinin
önemini vurguladı. Öğün düzeni, sıvı tüketimi, fiziksel
aktivite gibi konuların tartışıldığı etkinlikte, doğru
beslenme alışkanlıklarından bahseden Günebak,
konuklarını bilgilendirdi. 
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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
Şube:
Kızılcaşar Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim
Kiraz Bulvarı No: 95/1 İncek/Ankara

www.embapeyzaj.com

OĞUZHAN KABASAKAL

Enerji Hukukunun
Piyasaya Etkileri

advertorial

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fosil yakıtların yerine doğal gaz gibi
yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmektedir. KBS Hukuk Bürosu’nun
kurucusu Avukat Oğuzhan Kabasakal, enerji piyasası ile ilgili gerek uluslararası
gerekse Türk mevzuatında yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi veriyor.

E

nerji tüketimi, ülkemizde ve dünyada nüfus artışı ile
doğru orantılı olarak artış gösterdi. Enerji tüketiminde
oluşan bu taleple birlikte enerji tedarik aşamalarında
sorun yaşanmaması açısından tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de enerji sektörüne yönelik çalışmalar
hızlandı. Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı,
üretimi ve tüketiminin ayrı ayrı faaliyetler olması
nedeniyle tüm bu faaliyetlerin birtakım kurallara bağlanması
gerekliliği doğdu ve ardından bu kurallar çeşitli mevzuatlar
çerçevesinde toplandı. Böylelikle Enerji Hukuku adı altında yeni bir
hukuk dalı oluştu. Türk Enerji Hukuku; elektrik piyasası, doğalgaz
piyasası, petrol piyasası ve LPG piyasası olmak üzere dört bölümden
oluşur. Tedarik aşamasının düzenlenmesi ihtiyacından da hareketle
Enerji Hukuku’na ilişkin birçok temel kanunun yanında çeşitli
yönetmelik ve tebliğler yayınlandı. Bu yasal düzenlemelerle hem
elektrik hem de doğalgaz emtia olarak kabul edildi. Bu emtiaların
tüketicilere ulaştırılmasına ilişkin iletim, dağıtım, depolama
gibi faaliyetlerin ve tarifelerin belirlenebilmesi için bağımsız bir
düzenleyici kurum olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
kuruldu.
Yeni ulaşılan kaynaklarla Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük
doğalgaz keşfi Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 sahasında yapıldı.
320 milyar metreküplük rezerv, 2019 rakamlarına göre Türkiye’nin
yedi yıllık tüketimini karşılayabilecek. Tüketimin karşılanabilmesi
için öncelikle kurulması gereken tedarik zincirinde, hem İş Hukuku
hem de Enerji Hukuku konusunda ihtilaflar elbette ki oluşacaktır.
Kaynağın çıkarılması aşamasında yapılacak çalışmalar İş Hukuku
ihtilaflarına, üretimi ve dağıtımı aşamasında yapılacak çalışmalar
da Enerji Hukuku ihtilaflarına neden olabilecektir. Ulusal anlamda,
kurumsal bazda ve Uluslararası Hukuk’ta örneğin, kıta sahanlığı
noktasında her zaman hukuki desteğe ihtiyaç duyulacaktır. Bu
noktada süregelen mevzuat özelleştirme ve liberalleştirme çalışmaları
sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline
gelen Türkiye enerji piyasasının büyümeye oldukça açık olduğu bir
gerçektir. Regülasyonlara tabi olan enerji piyasasında faaliyet gösteren
girişimcilerin, uygulanabilir mevzuatı, düzenlemeleri ve kararları
biliyor ve buna uygun şekilde ticari işlemlerini şekillendiriyor olması
işletmeler için can alıcı önemi haizdir.
Enerji Hukuku konusunda oluşabilecek ihtilafların çözümünde
ulusal ve uluslararası mevzuatların uygulanabilir olması gerekir. Bu
konuda hukuki destek sağlanabilecek noktalar; piyasa katılımcılarına
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) düzenlemeleri ve
piyasaya katılım şartları ile bu düzenlemelerden kaynaklanan
sorunlar konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması,
proje taraflarının özelleştirme, kamulaştırma, istimlâk ve istimlâk
bedeline ilişkin süreçlerde, tazminattan kaynaklanan ihtilaflar,
proje geliştirme ve finansmanı, enerji projeleri, kurumsal işlemler ve
yatırımlar için hukuki durum tespiti raporlarının hazırlanması gibi
örneklendirilebilir.
Yeni enerji kaynaklarının tüketiciye sorunsuz ulaşması konusunda
tedarik sözleşmelerinin hazırlanması ve bu aşamalarda kullanılan
bilgi teknolojileri açısından AB ve dünyadaki düzenlemelere paralel
olarak enerji mevzuatımız sürekli olarak güncellenecektir. Gerek
Avrupa Birliği gerekse dünya genelinde hakim olan yeni görüşe
uygun olarak, ülkemiz enerji uygulamalarında özellikle yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımında teşvik ve kredi indirimi gibi
cazip araçlarla cazip bir çalışma, yatırım ortamı yaratılmaya
çalışılmaktadır. İdari ve mali özerklik bazında yatırımcıların güven
duyacakları, istikrarlı bir uygulama hedeflenmektedir. 

Ülkemiz enerji uygulamalarında teșvik
ve kredi indirimi gibi cazip araçlarla
cazip bir çalıșma, yatırım ortamı
yaratılmaya çalıșılmaktadır.

düğün

Pia Sera’da
Görkemli
Düğün
Duayen iş insanı Müteahhit Orhan
Nurduhan’ın oğlu iş insanı Ömer
Nurduhan ile ünlü iş insanı Tekstilci
Aytekin Yurdusev’in kızı Dilay Yurdusev
Bilkent İncek Pia Sera’da düzenlenen şık
bir tören ile dünya evine girdi.
İncek Pia Sera’da gerçekleşen düğün töreninde, çiftin nikahını Keçiören
Belediye Başkanı Turgut Altınok kıyarken, nikah şahitliğini ise iş ve
siyaset yaşamından önemli isimler üstlendi. Sosyal mesafe kuralları
dikkate alınarak organize edilen düğünde, sahneye ünlü sanatçılar
çıktı. Genç çift balayı adresi olarak önce Bodrum Kuum Hotel’i
ardından sahibi olduğu Kapadokya Tourist Hotel’i tercih etti. 
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MEHMET ȘİRİN GÜNEȘ

PELİN ERDOĞAN, YANKI AKÇAY

AYTEKİN YURDUSEV, AYTEN-ÖMER NURDUHAN, DİLAY YURDUSEV,
ORHAN NURDUHAN, DİLEK YURDUSEV

EDA OKTAY ÇELİK

Çok sayıda
davetlinin
katıldığı
düğünde,
misafirler ve yeni
evli çift keyifli bir
akșam geçirdi.

MELİH FER SOLMAZ

Mimaride
Mükemmele Doğru

advertorial

Güçlü kadrosuyla öncü hedeflerine adım adım ilerleyen, kendi
ismini verdiği, mimarlık ofisinin kurucusu İç Mimar Kerim Uyanık ile
projelerinde elde ettikleri bașarının arkasında yatan süreç hakkında
özel bir röportaj gerçekleștirdik.

K

endinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Ortaokul ve liseyi Mersin Toros Koleji’nde okudum.
Sonrasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldum.
2006 yılında Türkiye’de restorasyon üzerine büyük projeler
uygulayan TUBA İnşaat’ın bünyesinde, restorasyon alanında
Türkiye tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olan Eskişehir’deki
Tarihi Odunpazarı evlerini yaşatma projesinde, proje sorumlusu olarak
bulundum. 2007 yılında yaşadığım şehir Mersin’in simgesi olan Kız
Kalesi, ada kalesinin restorasyon projesinin başında yer aldım. Son on üç
yıldır, kurucusu olduğum Kerim Uyanık İç Mimarlıkla yoluma devam
etmekteyim.

Kerim Uyanık İç Mimarlık’ı bu günlere getiren
hikayesinden bahseder misiniz?

Okuldaki eğitimimin sonuna doğru, kariyer planımı kafamda tamamen
netleştirmiştim, diyebilirim. Kendi ofisimin başında mı olmalıyım, yoksa
hangi ofislerde çalışmalıyım; bu ofislerde ne kadar çalışmalıyım ve bu
ofislerin bilinirliğinden tutun da, kendi ofisimi kaç yaşında açacağıma dair
hepsini belirlemiştim. Her zaman bu plana sadık kalmaya çalıştım. Mezun
olur olmaz hedeflerimin ilk basamağında büyük restorasyon projelerinin
içerisinde yer almak vardı. Bir iç mimarlık ofisinde çalışmak yerine bu
alanda çalışabilmek ve o havayı solumak başlıca hedefimdi. Ortaokul
yıllarımda müteahhit olan babamla gezerek, ara ara şantiyelerde çalışarak,
o havayı teneffüs etmeye başladım. Büyük bir deneyim olarak gördüğüm o
günlerin bana katkısını ve meslek hayatımda erken çalışmaya başlamanın
faydalarını şimdilerde fazlasıyla gördüğümü söyleyebilirim.

Tüm bu planlamayı çok detaylı olarak yapmış olmam, sanırım,
benim en büyük avantajımdı. Kerim Uyanık İç Mimarlık
çok az bir deneyim, ama çocukluktan başlayan ufak hayat
tecrübelerinin katkısıyla 2007 yılında kuruldu. Yaptığım
planlama doğrultusunda belirlediğim zamanda hedeflediğim
noktaya gelmiştim. Bir iç mimarlık ofisini yönetmek için iyi bir iç
mimar olduğunuz kadar iyi de bir yönetici ve planlayıcı olmanız
gerektiğini zamanla fark ediyorsunuz. Doğru ekibi bir araya
getirmeli ve ekibinizin değerini her zaman bilmelisiniz. Sanırım
bu konudaki en büyük şansım, bugüne kadar çalıştığım tüm
takım arkadaşlarımla, her zaman, aile olmayı başarabilmek oldu.

Projelerinizin hayata geçirilmesini mümkün
kılan ekibiniz ve çözüm ortaklarınızla ilgili neler
söylemek istersiniz?

Ekipten ziyade bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim.
Yaşantımızın çoğu birlikte geçiyor ve bütün zorlukları, doğruları,
yanlışları, güzellikleri birlikte yaşayıp birlikte atlatıyoruz. Bu
ofiste her bireyin net olarak belirlenmiş bir görev tanımı yok.
Çünkü takımdaki her bireyin projelerde farklı roller üstlenerek
alışılmışlıktan kurtulması ve heyecanını kaybetmemesi
gerekiyor. Bu düzende çalışınca hem bireyler kendilerini mesleki
olarak geliştirme şansına sahip oluyorlar hem de birbirimizi
denetleyerek hata yapma olasılığımızı engelliyoruz.
Ekip yapımız proje çeşitliliğine ve yoğunluğuna göre değişkenlik
gösterebiliyor. Çekirdek kadro olarak ben hariç yedi kişiyiz. Her
proje için minimum iki kişiden oluşan takımlar kuruyoruz.
Süreç bu iki kişinin kontrolünde ilerliyor. Proje büyüklüğüne
göre takım sayısı değişebiliyor. Çekirdek kadroda olmayan ancak
bizim fikirlerimizi benimsemiş, bizi iyi tanıyan ve bizimle proje
bazlı çalışan arkadaşlarla birlikte takım kapasitesini çok hızlı
bir şekilde arttırabiliyoruz. Projelerle ilgili sürekli olarak geniş
toplantılar yapıyoruz ve bu toplantılarda her bir takım kendi

projelerinin durumları hakkında bilgi veriyor. Böylece tüm ofis
proje hakkında bilgi sahibi oluyor ve gerekli noktalarda birbirlerine
rahatlıkla destek verebiliyorlar. Bu yapıda en önemsediğim konu;
herkesin çalıştığı ortamı önceliği olarak benimsemesi, bilgilerinin
yüksek seviyede olması ve inisiyatif alabilmeleri. Ofisteki her
birey inisiyatif aldıkça proje süreci çok daha hızlı ve sorunsuz
oluyor. Sonuç olarak yaptığımız iş bir takım işi ve birbirini anlayan,
dinleyen, sorumluluk alan bir takımınız olduğu sürece başarılı
projeler ortaya çıkıyor. Kalabalık bir ekibiz; farklı bakış açılarına
sahip iç mimar ve tasarımcılarla beraber çalışıyorum. Haliyle farklı
bakış açıları, çeşitliliği de beraberinde getirdiği için her projede
doğru harmanı ve ana fikri en başarılı şekilde yakaladığımızı
düşünüyorum

Projeleriniz müşterilerinizin hayatını kolaylaştıran
detaylarla dolu. Bu şekilde fonksiyonelliği
artırmak için tasarım öncesinde nasıl bir araştırma
yapıyorsunuz?

Müşterilerinizin hayallerini kendi hayallerinizle
birleştirerek somut değerler yaratıyorsunuz. Bu
süreçte karşılaştığınız zorluklardan bahsedebilir
misiniz?

Her işin kendine özgü zorlukları var. Bizler genellikle kısıtlı bütçe
ve zaman dilimlerinde ortak bir mekanı kullanacak bireylerin
tüm talep ve isteklerini, zaman içerisinde edindiğimiz bir dil
bütünlüğü ile karşılama çabası içerisinde oluyoruz. Ben, ekibim
ve tüm meslektaşlarım için var olan genel teknik detaylar, dönem
ve çağ akımları ve alınan eğitim doğrultusunda kimi zaman
aykırı, asla yapamam dediğimiz tarz ve tasarım istekleri ile
karşılaşabiliyoruz. Uygulama sürecinde ise tüm detaylar her ne
kadar proje üzerinde çözülmüş de olsa; işimiz, devamlı ortaya
çıkan anlık sorunlarla ilgilenmek durumunda olduğunuz bir
problem çözme sanatı. Farklı profillerden birçok insanla birlikte
çalışıyor olmak büyük bir zenginlik olduğu kadar bazen de
yorucu olabiliyor.

Bana göre burada araştırmadan daha önemlisi doğru analiz ve
mükemmel uyum. Tasarımın esas amacı müşterinin hayatını
kolaylaştırırken yaşamdan aldığı konfor seviyesini doğru orantılı
olarak yükseltmeyi başarabilmek. Günlük hayatımızın içerisinde
kullandığımız giyeceklerden bunların üretildikleri makinelere,
oturduğumuz koltuklardan alışveriş yaptığımız internet sitelerine
kadar her şeyin bir tasarımı mevcut. Tasarımda önemli olan
ürün veya hizmet kullanıcılarının sorunlarına, günümüz gelişen
teknolojilerinden de üst düzeyde yararlanarak farklı bir pencereden
bakarak çözümler üretebilmek. Buradaki en önemli konu, iyi
analiz yapabilmek ve müşteri ile doğru uyumu yakalayabilmek.
Doğan bu uyum ve doğru analizin, beraberinde bizi en mükemmele
götürdüğünü düşünüyorum.

Son zamanlarda üretimin her alanında doğayla
barışık olmaya vurgu yapılıyor. Kendi işlerinizi bu
anlamda değerlendirebilir misiniz?

Mimari projelerinde Kerim Uyanık İç Mimarlık’ı
yansıtan karakteristik çizgi nedir?

Kerim Uyanık İç Mimarlık’ın vizyonu ve gelecek
hedefleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Kesinlikle ekip çalışması. İyi bir ekibiniz varsa basit fikirleri,
mükemmel yapabilirsiniz. Asla en mükemmel tasarımı biz
yapacağız ya da yaparız iddiasında olamam, ama her projede onu
aradığımızı söyleyebiliriz. Verilen süre içerisinde en iyisini bulana
kadar çalışmalara devam ederiz. Herkesin, bitti, dediği anda ben
bütün projeyi yeniden başlatabilirim. Bence bu ekibi yansıtan
karakteristik özellik de sonuna kadar mükemmeli arama arzusudur.

Çağımızın en büyük problemlerinden biri, endüstrileşmenin
getirmiş olduğu çevresel sorunlardır. Hayata geçen her proje ile
birlikte doğaya negatif bir etkide bulunuyoruz, bu kaçınılmaz.
Bu etkiyi olabilecek minimum düzeye indirebilmek yine bizlerin
elinde. Her ne kadar bazı çevreler tarafından kabul görmese de,
küresel ısınmanın ve iklim değişikliklerinin gezegenimizi ne
kadar etkilediği bilimsel raporlar ışığında apaçık ortada. Bundan
dolayı uygulamalarımızda doğru enerji kullanımına dikkat
ederek, kullandığımız malzemelerin doğaya ne derece zarar
vereceğini göz önünde bulundurarak, tercihlerimizi yapıyoruz.

Her projemizde müşterimizin yüzünde gülümseme ile
hatırlanacağımız, bağlı olduğumuz hedefler doğrultusunda
yenilikçi, çağdaş ve bütünsel çizgimizden şaşmadan, alanımızın
güvenilen ve başarılı olan öncü tasarım ofislerinden birisi olmak
ve bunun yanı sıra, sahip olduğumuz enerji ve tecrübe yardımıyla
sanata, insana, doğaya ve çevreye duyarlı projelere imza atmak
istiyoruz. 

Sonbahar
Renkleri

BEYMEN-ACADEMIA
Hırka

Hareketli bir yazın ardından
sonbaharı sükûnet umuduyla
karșılıyoruz. Bu duyguya eșlik
edecek renkler ise daha çok toprak
tonları olacak. Siz de kendinizi
tazelenmeye bırakın...
MASSIMO DUTTI
Kemer 229

BURBERRY
Trençkot

94 magdergi.com.tr

ZARA
Çizme 899

FENDI-SONBAH

AR 2020

İPEKYOL
Etek 151

STRADIVARIUS
Bluz 99

BEYMEN-BOTTEGA VENETA
Çanta 3.295

HERMES-SONBAHAR 2020

KIĞILI
Tişört 89
SEPHORA-HUGO BOSS
Parfüm 524

MUDO
Kemer 59

Sade Şıklık
PULL&BEAR
Pantolon 229

Erkek giyiminde trend,
sadeliği rahatlıkla
harmanlayan tasarımlarda.
Tarzınızı ise detaylardaki
seçimleriniz ve aksesuar
tercihlerinizle yaratabilirsiniz...

SARAR-NOTTE
Palto 3.000

BEYMEN-BLENDER ORIGINATED
Bot 1.599

ZARA
Çanta 169

davet

MEHMET-MELİSA MUTLU

ALİ SAYAR

Süpriz Partide
Ali Sayar
Rüzgarı
Cemiyet hayatının sevilen
isimlerinden Mehmet Mutlu, İstanbul
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
Başkanı eşi Melisa Mutlu’ya Serafina
Mare’de sürpriz doğum günü partisi
düzenledi.
Mehmet Mutlu’nun düzenlediği sürpriz doğum günü
partisinde Dj kabinine ünlü işletmeci Dj Ali Sayar geçti. 80’ler
ve 90’lar Türkçe müziklerine yer veren Sayar, partiye gelen
konuklarına müzik şöleni yaşattı. Mutlu’nun düzenlediği
partiye iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının
yanı sıra şarkıcı Faik Öztürk’te katıldı. Ünlü Dj Ali Sayar yakın
dostu şarkıcı Faik Öztürk’ü kabininde ağırladı. Melisa Mutlu
gecenin ilerleyen saatlerine kadar ailesi ve dostlarıyla eğlendi.
Konuklarıyla yakından ilgilenen Mutlu Çifti, eğlenceli bir
akşama imza attı. 
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METİN ȘEN, CAROLINNE-MICHAEL MARTIN

ESRA ÇABUK CÖMERT

COVID-19 Döneminde
Ameliyat Olmalı Mıyız?
advertorial

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Çabuk Cömert, etkisini
sürdürmekte olan pandemi döneminde devam ettirdiğimiz tedavi süreçlerimiz ve
ameliyat olup olmamak konusundaki çekincelerimizi gideriyor.

Ç

in Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve sonra
çeşitli ülkelerden de bildirimi yapılan yeni bir tip
virüs olan koronavirüs hastalığı tüm dünya için
halk sağlığı tehdidi oluşturmakta. Ülkemizde
de ilk andan itibaren bakanlığımız tarafından
yakından takip edilen ve ülke olarak da sağlık
alanındaki başarımız sebebiyle çok güzel
yönettiğimiz bir süreçten geçtik ve hala geçmekteyiz.
Tabi bu zamanlar tüm dünya gibi bizi hem fiziksel hem de
psikolojik olarak zorladı. Evlerimize kapandık; sevdiklerimizden,
işimizden uzaklaştık. Beraberinde de ciddi kaygı düzeyimiz
oluştu. Bunlara rağmen yeni normal dediğimiz seviyeye geldik ve
Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alarak yaşamımıza
kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Birçok alanda tedbirler alınmakla birlikte mücadelenin en
önemli aktörleri sağlık kuruluşlarımız ve hizmet veren sağlık
personelimizdir. Bu kahramanlar sizin için canla başla çalışıp
hem bu sürece katkıda bulundu hem de sağlığınız için her zaman
yanınızda sizler için var oldu.

Kliniklerde ve hastanelerde titizlikle
yürütülen tüm çalıșmaların ise
tek bir amacı var; koronavirüs
önlemlerini aksatmadan sağlık
hizmetinin eksiksiz ve güvenli bir
șekilde devam etmesi.

Şimdi gelelim asıl merak edilen ve tartışılan o
konuya: COVID-19 dönemi ameliyat olalım mı?
Tedavilere devam edelim mi?

Tabii ki ameliyat olalım ve tedavilerimize devam edelim.
Çünkü bu virüste bir yandan bağışıklık sistemimiz, kronik
hastalıklarımız önem arz ederken; diğer yandan tedavilerimiz
ve ihtiyaçlarımız yine birincil önceliğimiz olmalı. Bu süreçte
takip ettiğiniz önlemler devam ediyor; yani tüm özel klinikler,
hastaneler olarak en üst düzeyde önlem alarak ameliyatlara ve
hasta kabulüne devam ediyoruz.
Biz hekimler, kendi sağlığımız ve sizlerin sağlığı için her ayrıntıyı
göz önünde bulunduruyoruz. Hastanelerin ameliyathanesinden
hasta odalarına, sosyal mesafeden sağlık personelinin eğitimine
kadar birçok konuda detaylı bilgilendirme ve işlemler
sürdürülüyor. Kliniklerde ve hastanelerde titizlikle yürütülen
tüm çalışmaların ise tek bir amacı var; koronavirüs önlemlerini
aksatmadan sağlık hizmetinin eksiksiz ve güvenli bir şekilde
devam etmesi.
Tedavi ya da ameliyat öncesi hastalara uygulanacak olan tanı
ve tedavi girişimleri öncesinde, acil servisler başta olmak üzere
tüm yataklı servislerde COVID-19 olmadığına dair konsültasyon
notu hazırlanır. Ayrıca hastaların özel bir alanda ameliyat öncesi
genel kanları ile birlikte COVID-19 testleri alınır. Tüm sonuçlar
değerlendirildiği takdirde hasta negatif ise kat ve ameliyathane
süreci başlatılır. Bu nedenle, COVID-19 olmasa bile, hastalarda
gerekli tedbirler alınıp; endikasyonu olmayan her türlü tıbbi
bakım ve müdahale bu hastalara yapılabilir.
Tüm hasta ve hasta yakınları başvuru sırasında maske kullanımı
hakkında bilgilendirilir ve konunun takibi yapılır. COVID-19
pandemisi döneminde tüm hastalarda gerekli enfeksiyon kontrol
önlemleri alınır. Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman
(koruyucu önlük, tıbbi maske, eldiven, gözlük/yüz koruyucu)
ile hazır bir çalışma sistemi oluşturulur. Sadece gerekli olan, en az
sayıda, personel dönüşümlü olarak çalışır.
COVID-19 ile yaşamaya çalıştığımız bu günlerde siz de üzerinize
düşeni yaparak tedavilerinizi ihmal etmeyin. Yaşamımıza devam

etmeliyiz. Sağlığımız her şeyden önemli. Eğer tedaviniz ameliyat
gerektiriyorsa doktorunuzla görüşerek en iyi ameliyathanede
ameliyatınızı olun.
Kısaca sizin sağlığınız için her şey bizim tarafımızdan hazırlanmakta
ve korunmaktadır. Bu sebeple ameliyatlarımızı olup, tüm
tedavilerimize devam etmeliyiz. 

esracab Opr.Dr.Esra Çabuk Cömert Opr.Dr.Esra Çabuk Cömert
esracabukcomert33@gmail.com - Tel:+90 506 293 52 79

davet

REVNA DEMİRÖREN, ECE KURDOĞLU

PERVİN ERSOY

BİLGE KURU

Bodrum’da
Renkli
Lansman
Alman kozmetik markası
Dr. Juchheim’in Türkiye
lansmanı Bodrum Frankie
Beach’te gerçekleşti. Markanın
Türkiye temsilcisi Şeyma
Örskıran ve Alman güzellik
uzmanlarının ev sahipliğinde
düzenlenen davete cemiyet
hayatından pek çok isim katıldı.
Projehane’nin üstlendiği lansmana katılan misafirler,
anında etki gösteren Dr. Juchheim selülit kremi,
nemlendirici ve serumlarını denemek üzere satın
aldılar. 
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ȘEYMA ÖRSKIRAN, EMEL OYSAL, IRMGARD HAUER

ALİYA KYİBATBEKOVA ÇAPRAK

Güzelliğin Sırlarını Öğrenin
Güzellik sektöründe hizmet vermek ve kendini geliștirmek isteyenler için eğitim
programlarına bașlayan Nail Bar Aliya Güzellik Merkezi’nin kurucusu
Aliya Kyibotbekova Çaprak, kursiyerlerin alacağı eğitimlerle ilgili bilgi veriyor.

N

ail Bar Aliya Ekibi olarak hangi
uygulamaların eğitimini veriyorsunuz?

Ekip olarak; günümüzdeki en popüler
uygulamalardan biri olan kaş laminasyon işlemi
ve bakışlarınızı yapıldığı anda değiştiren kirpik
liftinginin yanı sıra protez tırnak teknikleri,
medikal uygulamalar, kalıcı oje teknikleri, ipek kirpik ve
bakımı uygulamaları hakkında eğitim vereceğiz.

Eğitim süreciniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Nasıl bir takvim mevcut?

advertorial

Eğitimlerimiz konularına göre kendi içlerinde ayrılıyor. Protez
tırnak eğitimi saatleri yoğunlaştırılmış şekilde 5-6 gün sürecek.
İpek kirpik eğitimimiz ise ilk gün temel bilgiler ve klasik boy
kirpik, ikinci gün 2D ve 3D kirpik ve son gün mega volume
dediğimiz en yoğun kirpik çeşidi olmak üzere üç gün sürecek.
Bununla beraber eğitiminize kaş laminaryan ve kirpik lifting
işlemlerini eklemek isterseniz bir buçuk gününüzü ayırmanız
yeterli olacak.

Eğitimlerde kursiyerleri neler bekliyor?

Önceliğimiz öğrencilerimize işin tekniğini ve karşılaşacakları

sorunlara hazırlıklı olmalarını öğretmek olduğundan,
hem teorik hem de pratik eğitimlerine olabildiğince ağırlık
veriyoruz. Eğitimler, canlı ve cansız mankenler üzerinde
uygulanacak. Amacımız hata oranını en aza düşürmek,
işin tekniğini anlamak ve kursiyerlerimize kariyerleri için
güzel bir zemin hazırlamak. Tabii ki eğitimin sonunda
öğrencilerimize katılım belgesi ve güzel anılarla veda
ediyoruz.

Pandemiden kaynaklı olarak insanlar kişisel
bakımlarını yaptırırken daha temkinli
davranmaya başladı. Siz bu süreçte nelere
dikkat ediyorsunuz?

Merkezimizde, dezenfekte konusunda en hassas noktada
çalışıyoruz. Neredeyse kullandığımız tüm malzemeler tek
kullanımlık ve diğer malzemelerde çok yoğun dezenfekte
solüsyonlarıyla yüksek ısıda steril ediliyor. Yeni süreç
bunu gerektirdiği için hem normal hayatımızda hem de iş
yerlerimizde bu şekilde yaşamaya kendimizi alıştırmamız
gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızı bırakıp sosyal mesafeye
dikkat etmeli ve maske takmayı hayatımızın en önemli
kuralı haline getirmeliyiz. 

İlkbahar, SİNPAȘ Altın Oran Çarșı, Galip Erdem Cd. D:No:240, 06550 Çankaya/Ankara
Nail Bar Aliya - info@nailbaraliya.com - Tel: +90 535 842 43 21

ELİF MELEK AVCI DURSUN

Yeterli ve Dengeli Beslenme

Ö

ncelikle kendinizden ve Diyetema Beslenme
ve Diyet Danışmanlık Merkezi’nin kuruluş
hikayesinden bahsedebilir misiniz?

1994 yılı Bolu doğumluyum. Üniversite öğrenimime
kadar olan süreçte Bolu’da yaşadım. 2012 yılında liseyi
birincilikle tamamlayarak Ege Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü’ne yerleştim. Mezun olana kadar
birçok eğitime katıldım, sunumlar gerçekleştirdim, araştırma
çalışmalarında yer aldım. 2016 yılında Başkent Üniversitesi

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimime
başladım. Gebelik döneminde ortaya çıkan diyabet üzerinde saha
çalışması yaparak, yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 2019
yılında Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim
Dalı’nda Doktora eğitimime başladım ve hala sürdürmekteyim.
Tüm bunlarla birlikte otuzu aşkın eğitim, toplantı ve konferansta
yer aldım. Kurucusu olduğum Diyetema Beslenme ve Diyet
Danışmanlık Merkezi, 2018 yılında Bağlıca’da faaliyete geçti.
Beslenmeye dair tüm sağlık problemleri ve şikayetleri hakkında

advertorial

Diyetema Beslenme ve Diyet Danıșmanlık Merkezi’nin kurucusu
Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, zararlı zayıflama ürünlerine değinerek
diyet adı altında yapılan yanlıșlara, bireylerin spor ile nasıl sağlıklı bir șekilde kilo
vereceklerine ve bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğine değindi.

danışmanlık hizmeti veriyor, danışanlarımızı en iyiye ve en doğruya
ulaştırmayı hedefliyorum. Açıldığımız tarihten bugüne, yirmi beş
tonu aşkın kilo kaybı yaşadık. Verilen her bir kilonun bambaşka
hikayesi var.

Kilosundan ve yeme alışkanlıklarından memnun
olmayan birisi hangi aşamada bir uzman yardımına
başvurmalı? Danışanınızla sürdürdüğünüz süreç nasıl
işliyor?

Beslenme canlılığın temeli olmakla birlikte, her canlının farkında
olmadan gerçekleştirdiği bir eylemdir. Dolayısıyla yaşanan kilo
sorunları, beslenme bilgisinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
Beslenmeyle ilişkisi olan her konuda, muhakkak bir beslenme
uzmanı ile çalışılmalıdır. Çoğu zaman kişiler, yanlış bilgiler
neticesiyle yaptıkları uygulamalardan zararla çıkmaktadır. Örneğin
kilo vermek için aç kalmak, ekmeği hayatından çıkarmak vb.
durumlar uzun vadede kilo kaybını zorlaştırmakta, metabolizma
hızını yavaşlatmakta, hatta çeşitli kronik hastalıklara zemin
oluşturabilmektedir. Bizim önceliğimiz kişinin beslenme
alışkanlıklarında yaptığı yanlışlara müdahale etmek, yeni ve sağlıklı
alışkanlıklar kazandırmak, verdiği kilonun ömür boyu kalıcı olmasını
sağlamak ve bunun sonucunda bildiği doğrularla hayat kalitesini
artırmaktır. Süreçlerimiz sıkı takip ve kararlılıkla ilerlemekte, kişi kilo
sorunlarına çözüm bulana kadar asla yalnız bırakılmamaktadır.

Sağlıklı kilo vermek ve yeme alışkanlıklarımızı düzene
koymak için öncelikle nelere dikkat etmeliyiz?

Hayatınızdan öncelikle yüksek enerjili, besleyiciliği olmayan gıdaları,
paketli ürünleri çıkarın. Günlük rutinlerinizi gözden geçirin.
Örneğin kahvaltı yapmadan işe gidiyorsanız bu durum yağ yakımı
sürecinde büyük bir problemdir. Günlük tükettiğiniz yağ, rafine şeker,
karbonhidrat miktarınızı ve bunları hangi besin kaynaklarından
aldığınızı belirleyin. Örneğin zeytinyağlı bir yemekten aldığınız yağ
miktarı ve yağ çeşidi ile fast food bir gıdadan aldığınız yağ miktarı ve
çeşidi aynı değildir. Aynı şekilde, meyveden aldığınız şekerin yapısı ile
paketli ürünlerden aldığınız şeker aynı değildir. Tabi bu durum kilo
verme sürecini doğrudan etkilemektedir. Bunlarla birlikte “Günde kaç
saat hareketsiz kalıyorsunuz?”, “Oturma süreniz ne kadar?” ve “Günlük
ne kadar aktif egzersiz yapıyorsunuz?” vb. soruları değerlendirerek,
hayatınıza bir düzen getirmek, kilo kontrolünüzü kolaylaştıracaktır.

Zayıflama çayları ve bitkisel çaylar zayıflatır mı?
Sindirime ve kilo kaybına faydalı destekleyici besinler
nelerdir?

Bu tarz ürünlerin, saymakla bitmeyen birçok zararı bulunmaktadır.
Dikkat ederseniz bir sezon popüler olup zirve yapan bir bitkiyi, çayı
ya da zayıflama ürünü diye lanse edilen ürünleri ertesi yıl hatta birkaç
ay sonra bile görmeniz mümkün olmamaktadır. Çünkü popülerliği
gitmiştir. Bir dönem herkes kilo verdiğini, hızlı zayıfladığını söyler;
sonrasında ise verdiği kiloları aynı hızla geri alır. Bu durum özellikle
belirli yaş gruplarında ciddi vitamin, mineral eksikliklerine neden
olabilmektedir. Önemli olan hızlı kilo kaybetmek değil, etkili ve
sağlıklı kilo verebilmektir. Alışkanlıklar değişmediği müddetçe, kişiye
dahili ya da harici ne müdahalede bulunursanız bulunun, o kilolar
geri alınır. Kilo sorunlarını çözmede mucizeler aramayın. Hiçbir
mucize, insanın kendine inanmasından, kendini değiştirmesinden
daha büyük değildir. Kilo kaybını desteklemek için beslenme
programlarında kullandığım bazı besinler bulunmaktadır. Örneğin
her sabah mutlaka bir yumurta, gün içerisinde bir bardak zerdeçallı
karabiberli kefir, günde altı porsiyon meyve ve sebze, tam tahıllı
ürünler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, beyaz çay, rooibos, rezene, yeşil
çay gibi. Bunlar da aslında birer mucize değil. Çünkü kilo verme

Hiçbir mucize, insanın kendine
inanmasından, kendini
değiștirmesinden daha büyük değildir.

sürecinde tek başlarına bir anlam ifade etmedikleri gibi, ancak
kişiye özel hazırlanmış programlarda, düzenli tüketildiği zaman
sonuç gösterirler. O yüzden mottomuz; yeterli ve dengeli beslenme.

Egzersizin ve sporun diyetteki yeri nedir?

Günlük ortalama 30-45 dakika fiziksel aktivite; fiziksel, mental ve
psikolojik sağlığı desteklemektedir. Kilo vermek ve kilo kontrolü
için iki basamak bulunuyor: sağlıklı beslenme ve düzenli
fiziksel aktivite. Düzenli fiziksel aktivite, kas kütlenizle beraber
metabolizma hızınızı da arttıracaktır. Haftada altı saat tempolu
yürüyüş, ardından orta yoğunlukta bir egzersiz programı ile kilo
verme süreci hızlandırılabilir. Egzersiz planlamanız da mutlaka
sağlık bulgularınız doğrultusunda yapılmalıdır. Beslenme
programı ve egzersiz planı, kişiye özel olarak hazırlanarak etkili
bir kilo kaybı sağlanmalıdır.

Diyet konusunda en çok yapılan yanlışlar nelerdir?
En büyük hata “diyet” sözcüğünün yanlış anlaşılması ve
yorumlanması ile akabinde gelen yanlışlar silsilesi. Diyet;
bedel ödemek, aç kalmak, açlıktan kırılmak, istediği şekilde
özgürce yiyip içememek, halsiz kalmak, psikolojik ve sosyal
manada stres yaşamak demek değildir. Diyet, günlük alınan
besinlerin tamamıdır. Siz zayıflamaya çalışmasanız bile günlük
beslenmeniz bir diyettir. Kelime anlamının yanlış çağrışımlar
yapması nedeniyle sadece kilo verme dönemine özel hazırlanan
programlar “diyet” olarak nitelendirilmektedir.

Kilo vermek için yapılan en büyük hatalar; aç kalmak, ekmeği
hayatından çıkarmak, tek tip beslenmeye çalışmak, zayıflama
ürünlerine veya ilaçlarına yönelmek, kişiye özel olmayan rastgele
programlar uygulamaya çalışmak vb. olarak sıralanabilir. Daha
hızlı kilo verebilmek adına, kişiye özel hazırlanmış listede
yer alan besinlerden daha azının tüketilmesi ya da farklı
ikamelerinin kullanılması vb. durumlar kişinin kilo verme hızını
yavaşlatabilmektedir.
En iyi şekilde ideal kiloya ulaşabilmek ve ulaşılan kiloda sabit
kalabilmek için;
▪ Kendinize en az iki ay tanıyın,
▪ Programa ve programda yer alan tavsiyelere odaklanın,
▪ Programı uygulayacağınız süre boyunca dış etkenlerin neden
olduğu kaçamaklardan etkilenme oranını azaltın,
▪ Kendinizi ve hedeflerinizi ön planda tutun,
▪ Beslenme rutininizi günlük bir deftere yazın,
▪ Zayıfladıkça geniş gelen kıyafetlerinizi yok edin, hep bir beden
daha düşük kıyafetler alın 

Bağlıca Bulvarı Kartal Apt No:2/4 Bağlıca-Etimesgut-ANKARA
Tel: +90 312 234 50 13 - 0 555 076 2306

DR. HALİL ÖSER - ESTETİK MEZOTERAPİ & ANTIAGING UZMANI

COVID ile Yaşam Gerçeği
Nefes Eğitmeni Șaduman Canan Karakol ve Antiaging Uzmanı
Dr. Halil Öser’in birlikte kaleme aldığı “COVID ile Yașam Gerçeği” adlı kitapta,
çağımızın hastalıklarının ruhsal sebeplerine ve hastalıklardan korunmamıza
yardımcı olacak nefes protokollerine yer veriliyor.

Tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı ve adeta
bir bilimkurgu filminin ortasına düşmüş gibi
hissettiğimiz COVID-19 virüs salgını yaşama
biçimlerimizi belki de geri dönüş olmayan bir şekilde
etkiledi. Eminim ki bu önlemler dönemi geçse de
birçok insan aşırı fiziksel samimiyetten kaçınmaya devam edecek.
T. C. Sağlık Bakanlığı’mızın ve sağlık çalışanları ailesinin büyük
özveri ve insan üstü çabalarla yaptığı COVID-19 mücadelesi
insanlarımızın her zaman şükranla anacağı bir başyapıt olacaktır.

Koronavirüs ve benzer enfeksiyonlar değişik isimlerle, değişik
bulaşıcı yollarla ve farklı zamanlarda karşımıza tekrar çıkabilir. Bu
kitabın yazılış amacı bu gibi durumlarla yeniden karşılaştığımızda
gerçekten hazır olabilmemizdir. Yani temel konu kişinin bağışıklık
sisteminin ne kadar sağlıklı olduğudur. Güçlü bağışıklık sistemi için
nelerin gerektiği bu kitabın da ana işlevini oluşturmaktadır.
Duyarlı ve bilinçli insanlarımızın bu bilgi ve önermelerden büyük
ölçüde yararlanacaklarına ve, umarım olmaz ama, bir dahaki sefere
daha hazırlıklı olacaklarına inanıyorum.

Kitabın yazılış öyküsü ile iligili Şaduman Canan
Karakol bilgi veriyor.

Yazmanın ve paylaşmanın muhteşem dünyasına kendimi
kaptırdığımda sahip olduğum en büyük hayalim, kitabımın
çıktığını görmekti. Günlerce emek verilerek yazılan sayfalar
artık bir araya getirilip, işinin ehli ellere teslim edilip, herkesin
hayatına girmeye hazır hale geldi. Kitabı yazarken; kadim
bilgiler, ruhun derinliklerinden ve güvenilir kaynaklardan
toparlandı. Tüm bu çalışmalar neticesinde bu kitabı sevgili
dostum Dr. Halil Öser ile birlikte sırt sırta vererek yazdık ve
tamamladık.
“COVID ile Yaşam Gerçeği”nde, çağımızın hastalığı sayılabilecek
hastalıklara ve bu hastalıkların ruhsal sebeplerine; hastalığın
ilerlemesini durdurabilecek, hastalıktan korunabilecek nefes
protokollerine yer vermeye çalıştım. Bir hastalığı fiziksel
bedende durdurmak ya da tamamen bitirebilmek için
ruhsal dünyanızda hastalığa sebep olan duygu durumunu
değiştirmeniz gerekiyor. Kadim ilimler yıllarca bu nedenleri
araştırıp çözüm önerileri sunmuş, en eski çözüm önerilerinden
birisi de, nefes ve nefes uygulama teknikleri. Bu iki temel noktayı
bir araya getirerek COVID-19 ve başka çeşitli hastalıklarda
çalışılacak nefes tekniklerini uygulamalı görsellerle anlattım. 

advertorial

C

OVID ile Yaşam Gerçeği’ nin hangi
amaçla yazıldığını Dr. Halil Öser açıklıyor.

Pandemi
Sigortanız
BH Glutatyon
Terapi
Antiaging Uzmanı Dr. Halil Öser
yașlanmaya, kansere, enfeksiyona
ve pek çok sağlık sorununa karșı
etkili bir tedavi yöntemi olan
BH Glutatyon Terapi ile
ilgili merak edilenleri açıklıyor.

DR. HALİL ÖSER, ECE PİRİM

G

lutatyon, bilinen en güçlü antioksidan (yani
antiaging ve kansere korucuyu etkisi olan)
biomoleküldür. Genellikle karaciğerde
aminoasitlerden oluşturulur. Vücut için yararlı
işlemi indirgenmiş, glutatyon tarafından yapılır.
Oksidatif stres terimi vücutta hasar yapıcı
oksitleyici maddelerin kronik hastalıklar ve kanserlere yol
açabilme durumunu anlatır. Glutatyon çok güçlü antioksidan
özellikleriyle oksidatif stres ve oksidatif stresin oluşturabileceği
zararlı tablolara engel olabilmektedir. Amerikan Antiaging
Derneği’nin protokollerine uygun olarak ve kişiye özel
oluşturduğumuz BH Glutatyon Terapi seanslarında 6-10 kür
olarak intravenöz (damar yolu) ve uygun vitamin katkılarıyla
serum tedavisi uygulamaktayız. Tüm tedavi yaklaşık bir ayda
tamamlanmaktadır.

COVID-19’a karşı uyguladığımız BH Glutatyon Terapi etki
mekanizmaları üç şekilde gerçekleşmektedir:
Hücre zarının sağlamlaştırılması: COVID-19 virüsünün hastalık
yapma potansiyelinde çok önemli ve çok belirleyici unsurların
başında hücre zarının sağlamlığı ve dayanaklığı gelmektedir. Bu
durum virüsün hücre içine ne kadar sineceğini belirleyecek ve
hastalığın seyrinde büyük rol oynayacaktır. Glutatyon molekülü

birçok değişik biomekanizma ile hücre zarını oksidasyona, yani
yapı ve fonksiyon bozukluklarına karşı korumaktadır.
İntravenöz Glutatyon katkısı ile metabolizma hızı arttırılmakta ve
enfeksiyon varlığında virüs parçalarının ve salgılarının yarattığı
toksin yükü tolere edilebilir düzeye gelmektedir.
Antimikrobial etki: Her tür enfeksiyon varlığında aktif glutatyon
biomolekülleri bağışıklık sistemimizin en büyük ve en önemli
hücrelerinden olan Makrofajları uyarmakta ve aktive etmektedir.
BH Glutatyon Terapi Kullanım Alanları
▪ Antiviral ve antibakteriyel etki,
▪ Cilt beyazlaması ve canlanması,
▪ Genel antiaging ve antioksidan etki,
▪ Uyku düzensizlikleri ve kronik yorgunluk hali,
▪ Metabolizma hızını arttırarak kilo verme hızının arttırılması,
▪ Kronik yorgunluk hali,
▪ Diabetik Nöropati,
▪ Alzheimer, Parkinson ve MS,
▪ Alkolün ve yağlanmanın karaciğere olan olumsuz etkilerinin
onarılması,
▪ Ağır metal atılımı (kimyasal detoks). 
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davet

CANSU TAȘKIN

CEMİL KUMAȘÇIOĞLU, SERDAR SERTÇELİK, KORAY ÖZDÖL

BÜȘRA ASLAN

Big Team
Gym Açıldı
Big Team Gym,
Cevizlidere’de
gerçekleştirilen davetle
açıldı. Mertcan Delikan, Eda
Baş ve Doğan Kaan Yıldız
ev sahipliğinde gerçekleşen
davete iş ve sosyal
yaşamdan çok sayıda isim
katıldı.
Davette konuklar salonda yapılan uygulamalar
ve kişisel antrenör hizmetlerinin ne şekilde
sunulacağı hakkında salon personelinden
detaylı bilgi aldılar. Mutfağı, aletleri ve
uygulamalarıyla ön plana çıkmayı hedefleyen
Big Team Gym’in açılış davetinde konuklar
canlı müzik eşliğinde uzun süre keyifli vakit
geçirdi. 
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DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM

Tip 2 Diyabet
Ameliyatla Düzelir Mi?
advertorial

Doç. Dr. Osman Yıldırım, ülkemizde de giderek artmakta olan Metabolik
Sendrom’un ne olduğuna ve tedavi sürecine dair merak edilenleri açıklıyor.

M

etabolik Sendrom nedir?

Metabolik Sendrom; bel çevresi kalınlığı, kan basıncı
yüksekliği, kan yağlarında bozukluk ve kan şekeri
yüksekliği gibi bir dizi hastalıklar kümesidir. Tanıyı
koyabilmek için bunlardan en az üçünün olması
gerekir. Metabolik Sendromlu hastalarda, normal
kişilere göre Tip 2 Diyabet gelişme riski beş kat, aterosklerotik
kalp hastalığı gelişme riski ise iki kat daha fazladır. Bu sendrom
daha çok masa başında ve stresli işlerde çalışan, hareketsiz yaşam
tarzına sahip, düzensiz ve fast food tarzı beslenen, sigara içen,
spor yapmayan kişilerde daha çok ortaya çıkar. O yüzden bu
sendroma ‘’Yeni Dünya Sendromu’’ da denilmektedir. Gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, Metabolik Sendrom oranı
giderek artmaktadır. Ülkemizde her üç kişiden birinin Metabolik
Sendromlu olduğu tahmin edilmektedir.

Metabolik Sendrom’un temelinde yatan sebepler
nelerdir? En çok kimlerde görülür?

Bu sendromun temelinde, insülin direnci vardır. İnsülin direncinde,
vücutta insülin salgılanmasına rağmen, hücre içine girip şekeri
taşıyamaz. İnsülin yetersiz olunca kanda ve organlarda yağ
miktarı artar. İnsülin direncinin artmasındaki temel nedenler;
hareketsiz yaşam tarzı ve aşırı kilodur. Bu sendromun oluşmasında
genetik ve çevresel faktörler rol oynar. Kişinin ailesinde kilo
fazlalığı, kan yağlarında bozukluk, tansiyon yüksekliği varsa
ve çevresel faktörler de eklenirse bu sendrom büyük olasılıkla
ortaya çıkacaktır. Yaş ilerledikçe görülme oranı da artmaktadır.
Bu kişilerde kalp damar hastalıkları daha sık görülür, felç
oranı yüksektir ve ileride diyabet çıkma riski çok fazladır.
Ayrıca kanserde artış, polikistik over, böbrek hastalıkları gibi
komplikasyonların gelişme ihtimali de çok yüksektir.

Obezite ve Metabolik Sendrom nasıl tedavi edilir?

Tedavide, ilk olarak diyet ve yaşam tarzı değişikliği uygulanır.
Kişiler, kalorisi yüksek rafine gıdalar ve fast food tarzı beslenme
yerine bol lifli, zengin proteinli ve düşük kalorili besinler ile

beslenmelidir. Kalorisi yüksek içeceklerden, geç saatte yemek
yemekten ve özellikle alkolden kaçınmalıdır. Spor, hayatın her
aşamasında olmalı ve hareketli yaşam tarzı benimsenmelidir.
Sürekli masa başında çalışmaktan kaçınılmalı, her gün belli bir
süre yürüyüş yapılmalıdır. Şeker hastalığı ortaya çıktığında, önce
bir endokrin doktoruna giderek önerilerine uymalı ardından
tablet ve insülin tedavisine geçilmelidir. Eğer bunlardan da sonuç
alınamazsa, metabolik cerrahi devreye girer.

Metabolik cerrahi nedir ?

Metabolik cerrahi, halk arasında “Şeker Ameliyatı” olarak bilinir
ve hastaları hem fazla kilolarından hem de şeker hastalığının
olumsuz sonuçlarından korumak için yapılır. Aslında obezite
ameliyatı ile hastaları hem kilolarından hem de insülinden
kurtarıyorduk. Ancak şimdi morbid obez olmayan belli bir kilonun
üstündeki kişileri, yaptığımız özel ameliyatlarla hem kilolarından
kurtarıyor hem de %85’in üzerine varan oranlarda insülinden
kurtarıyoruz.

Şeker Ameliyatı kimlere yapılabilir?

Tip 2 Diyabet hastası olanlara ve vücudu insülün salgısından
yararlanamayanlara şeker ameliyatı yapılır. İyi sonuç almak için
hastaların organ hasarı başlamadan, bir an önce başvurulması
gerekir. Örneğin beş yıllık Tip 2 Diyabetli bir hasta insülini %92
oranında bırakabilmektedir.

Şeker ameliyatında ne yapılıyor?

Önce midenin yaklaşık %60’ının çıkarıldığı bir tüp mide yapılır,
sonra midenin alt kısmı ince bağırsağın yaklaşık son iki metrelik
kısmına bağlanır. Yiyeceklerin üçte birinin normal yoldan yani
on iki parmak bağırsağından geçer, üçte ikisi ise yeni yapılan
yoldan geçer. Hasta hem zayıflar hem de yiyeceklerin önemli bir
kısmı ince bağırsağın son kısmına kestirmeden gitmiş olur. Buraya
yiyeceklerin erken gelmesiyle salgılanan bazı hormonlar, pankreası
uyararak insülin salgılanmasına neden olur. Böylece dışarıdan
insülin ihtiyacına gerek kalmaz. 
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PROF. DR. ÖNDER SÜRGİT

UZM. DR. AYȘEGÜL DEMİRCİ ÇOBAN

Obezite İle Mücadelede
Medicana Farkı
Medicana International Ankara Hastanesi Obezite Merkezi’nin uzman kadrosu,
Obezite tedavisinin etkin bir șekilde sürdürülebilmesi amacıyla yaptıkları çalıșmalar
hakkında merak edilenleri açıklıyor.

M

odern çağın yaygın hastalıklarından biri olan ve
insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuzluğa yol
açan obezite, vücutta bulunan yağ kütlesinin
kas ve iskelet sistemine oranla daha fazla olması
olarak tanımlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ
- WHO) tarafından, sağlığı bozacak nitelikte
anormal ve aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan
obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artış gösteren
sağlık sorunlarından biridir. Toplumda görülme sıklığı günden
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güne artış gösteren obezite hastalığının tedavisi, multidisipliner bir
yaklaşım gerektirir.
Medicana International Ankara Hastanesi Obezite Merkezi
Sorumlu Hekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Önder Sürgit,
Uzman Klinik Psikolog Bülent Baykal, Beslenme ve Diyetetik
Uzmanı Gülçin Ergazi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Uzm. Dr. Ayşegül Demirci Çoban, Medicana International Ankara
Hastanesi’nde yer alan Obezite Merkezi hakkında bilgi verdi.

BESLENME VE DİYETETİK UZMANI GÜLÇİN ERGAZİ

Obezite Merkezi Nedir?

Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarında meydana gelen
gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
kilo problemi olan birey sayısında ciddi bir artış yaşanmaktadır.
Sosyal yaşamın olumsuz olarak etkilenmesinin yanı sıra, tip2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, kanser,
infertilite ve depresyon gibi pek çok farklı sağlık sorununa yol
açabilen obezite, tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.
Bu amaçla, Medicana International Ankara Hastanesi’nde
Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof.
Dr. Önder Sürgit, “”Obezite tedavisinin etkin ve sürdürülebilir
şekilde yürütülmesi amacıyla obezite merkezinde multidisipliner
sağlıklı yaşam programları uygulamaktayız.” şeklinde konuştu.
Obezite merkezinde, hastaya uygun ve özel olarak planlanan
tedavi şekilleri ile hastaların çok daha kısa sürede sağlıklarına
kavuşabileceğini belirten Dr. Sürgit, beden kitle indeksi otuz
ve üzerinde olan herkesin, obezite merkezine kabul edildiğini
sözlerine ekledi.
Hastanın mevcut durumuna bağlı olarak her gün en az bir
branş ile görüşme yaptığı obezite merkezinde, genel sağlık
problemlerinin yanı sıra obezite ile alakalı olarak detaylı
tıbbi bilgiler, sağlık ve yaşam becerileri hakkında eğitimler
düzenlenmekte.
Beslenme ve diyetetik uzmanı Gülçin Ergazi, farklı hasta tipleri
için farklı modüllerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Medicana
International Ankara Hastanesi Obezite Merkezi’nde, Genel
Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri, beslenme

UZMAN PSİKOLOG BÜLENT BAYKAL

ve diyetetik uzmanı, uzman klinik psikolog ve alanında tecrübeli
hemşirelerden oluşan sağlık profesyonelleri ile grup toplantılarının,
Webinar görüşmeler üzerinden yapıldığını belirtti. Kilo verme
ve bunun sürdürülebilirliği konusunda hastaların detaylı olarak
bilgilendirildiğini ekledi.
Medicana International Ankara Hastanesi Obezite Merkezi Uzman
Klinik Psikoloğu Bülent Baykal, obezite merkezinde bilinç ve bilgi
değişimi yapılacağından, programa alınan kişilerin interaktif
toplantılara aktif katılımının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Medicana International Ankara Hastanesi Obezite
Merkezi Programları

Medicana International Ankara Hastanesi Obezite Merkezi’nde,
kişiye özel hazırlanan programlar sayesinde kilo problemi olan
kişiler, multidisipliner bir yaklaşımla ve konusunda uzman sağlık
profesyonelleri ile hayata ve beslenme alışkanlıklarına dair kişinin
bakış açısını değiştirecek eğitimlere katılarak sağlıklı bir şekilde kilo
verebilir.
Multidisipliner program toplam altı modülden oluşmakta. İlk
modülde programa kayıt ve ön taramaların yapıldığını belirten
Medicana International Ankara Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu
Hekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Önder Sürgit, bir hafta
süren bu aşamada dört farklı branşla birlikte değerlendirme
yapıldığını vurguladı. Prof. Dr. Önder Sürgit, herkesin kendi beden
kitle indeksini kilogram cinsinden vücut ağırlığını, metre cinsinden
boyunun karesine bölerek kolaylıkla hesaplayabileceğini ve beden
kitle indeksi otuz ve üzerinde olan herkesin obezite merkezine
başvurabileceğini belirtti. 

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Cildimize Bölgesel Detoks

advertorial

Extraselüler matriksin vücudun gençleșmesi açısından önemine vurgu yapan
Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, cildin bölgesel detoksuna yardımcı
bir tedavi yöntemi olan “Biodermogenesi” uygulamasının vücudumuza etkileri ve
faydaları hakkında merak edilenleri açıklıyor.

B

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

Bedende, pek varlığından haberdar olmadığımız ancak tüm
hücrelerimizin sadece onun dengesini korumak için yoğun çaba
sarf ettiği bir ortam daha vardır ki bu geniş dünyaya; Extraselüler
Matrix yani, Hücreler Arası Bağ Dokusu diyoruz. Tüm organlarda,
hücreler kana geçmek üzere bu ortama su, çeşitli elementler, besin,
hücresel atıklar ve toksin alıp verirler. Bu hücreler arası matriksin
asidik ortamı, organın fonksiyonunu etkiler. Örneğin diabet, kronik
inflamatuar hastalıklarda tüm bedende bu matriksin pH değeri
düşük, ortam asidiktir. Asidik ortam çok tehlikelidir. Bu ortamda
onarım ve rejenerasyon çok yavaştır veya hiç yapılamamaktadır.
Asidik ortamdaki hücrelerde toksin birikimi ve hasarı da şiddetli olur.

Biodermogensi’yi diğer
yöntemlerden daha efektif, etkili
kılan özelliği, elastin liflerde anlamlı
artıș yapabiliyor olmasıdır.

Beden, bu extraselüler matriks sayesinde bir bütündür. Bu sıvı ortam
enformasyon yani bilgi deposudur. Bedenin tüm sırları, tüm sessiz
konuşmaları orada olur. Ayrıca bu sıvı ortamın detoksu bedende
organlarının gençleşmesini, hücrelerin rejenerasyonunu, iyileşmesini
sağlar.
Cilt, geniş bir alanı kaplayan bir organ olduğu için detoks
tedavilerinde bu hücreler arası sıvının detoksuna yardımcı olabilir.
Cildin detoksu bu yolla tüm bedenin arınmasını, temizlenmesini
sağlar.
Ozon sauna, cilt aracılığıyla bedeni temizlerken; cildin bölgesel
detoksuna yardımcı olan tedavi yöntemi de Biodermogenesi’dir.
Biodermogenesi, çok temel bir prensiple çalışmaktadır. Tek tek
uygulama alanındaki hücrelerde, hücre zarında Na-K kanallarını
uyararak elektriksel bir aktivite başlatılır. Yaşlanma sürecinde
çeşitli sebeplerle hücre zarında madde alışverişini sağlayan kanallar
tıkanmakta ve yavaşlamaktadır. Biodermogenesi uygulaması sonrası
hücre zarındaki kanallar açılır ve madde alışverişi artar. Faydalı
maddeler içeri alınırken, toksin ve zararlı maddelerin hücre dışına
çıkışı sağlanır. Ayrıca hücre zarı elektriksel olarak uyarıldığında,
yani şarj olduğunda, o hücrenin görevi neyse, o görevi yapma hızı
artar. Ayrıca Biodermogenesi uygulama alanındaki ciltte yukarıda
bahsettiğim, hücreler arası sıvının temizlenmesine, hücrelerin
içindeki toksinlerin azalmasına yardımcı olur. Böylece detoks etkisi
yapar.
Cildimizde, Biodermogenesi tedavisi ile uyarılan üç önemli temel hücre var:
Birincisi; üst deri yani epidermisin keratinosit dediğimiz bazal tabaka
ölü deri hücreleridir. Biodermogenesi tedavisi ile bu hücrelerin
döngüsü ve cildin kendini yenileme hızı artar. Yenilenen cilt parlak ve
pürüzsüz görünüp ince kırışıklıklar azalır.

Biodermogenesi ile uyarılan en önemli üçüncü hücre; orta
derinin temel hücresi fibroblastlardır. İşte bu hücreler çalışmaya
ve kollajen, elastin ve hyaluronik asit üretmeye başlar. Daha
evvel videolarımda anlattığım gibi diğer tedavi yöntemlerinde
kollajeni temelde arttırmak mümkün iken, Biodermogenesi
ile çatlak alanlarında asıl parçalanan elastin liflerin yapımı
uyarılır. Biodermogensi’yi diğer yöntemlerden daha efektif, etkili
kılan da işte bu özelliği, elastin liflerde anlamlı artış yapabiliyor
olmasıdır.

Biodermogensi ile uyarılan ikinci hücre grubu Melanositler; renk
yapan hücrelerdir. Çatlak alanlarında beyaz rengin sebebi o alanda,
bazal tabakada bu hücrelerin sayıca çok azalmış olmasıdır. Sayıca
az olan bu renk hücrelerinin uyarılması, sayıca artış olmamasına
rağmen o bölgede cilt renginin tekrar geri gelmesini sağlar. Çatlak
alanlarındaki beyaz renk kaybolur. Tedavi yaz aylarında rahatlıkla
yapılabilir. Hatta çatlak alanına 4-5. seanstan sonra güneş maruz
kalmak renk hücrelerini uyararak tedavi sürecini hızlandırır.

Biodermogenesi yöntemi yüz, boyun, dekolte, eller, göğüs, karın,
kollar, bacaklar gibi tüm vücut bölgelerinde uygulanabilir.
Yanık izi ve ameliyat izi, sivilce izleri ve cilt çatlaklarında
oldukça başarılıdır. Cilt gençleştirmede kırışıklık ve sarkmanın
iyileştirilmesinde yine yan etkisiz acısız kansız bir uygulamadır.
Dış genital bölgenin, kadında ve erkekte gençleşmesine yardımcı
olur. Hemen her yaşta ve her mevsimde uygulama yapılabilir.
Biodermogenesi, bedende geniş alanlara uygulanabilir. 

ANGORA D-8
EVLERİNDE
MİMARİ ÖDÜLLÜ PROJE

Angora Evleri yerleşkesinde...
Merkez nizamiyeye yakın konumda...
600 m2 arsa üzerine 750 m2 net kullanım
alanlı natamam Triplex villalar...

EFE TARAKÇI
0532 375 11 44

ARDA BOZKURT
0505 554 08 34

3653-3828

851875431

Gayrimenkullerin satılmasında
PSO Gayrimenkul-Alkan Emlak münhasıran yetkilidir.

SATILIK
SON
2 VİLLA

röportaj

Zirve Projelerin Yaratıcısı

efe bezci

BESA Grup Yönetim Kurulu Vekili Efe Bezci, genç yașında bașarıyla sürdürdüğü
kariyerinin kilometre tașları hakkında bilgiler verirken Bodrum’a kazandırdıkları
projeleri The BO Viera ve yenilenen Galleria AVM hakkında da
merak edilenleri yanıtladı.

S

izi kısaca tanıyabilir miyiz?

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü 2013 yılında
tamamladım. Üniversite yıllarımda üç dönem boyunca
TOBB Üniversitesi Ekonomi ve Genç Girişimcilik
Topluluğu Başkanlığı görevini yürüttüm. Öğrencilik
ve iş hayatım boyunca birçok STK’da görev aldım.
TÜSİAD ve TÜGİAD üyesiyim. BESA Grup Yönetim Kurulu
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Üyeliği görevini yürütmekteyim. BESA Grup’un ikinci nesil üyesi
olarak şu an projelerimizin satış ve pazarlama alanında aktif rol
almaktayım.
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeliği’ni onurla taşıyorum. Koyu bir
Beşiktaş taraftarı olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde yapılan
olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi’nin
listesinde yer aldım.

Kendi başarınızı bireysel olarak değerlendirirseniz
bu başarının altında yatan faktörlerin neler olduğuna
inanıyorsunuz?

“BESAlı olma” yolunda ilerlemek için aldığım iç mimarlık eğitimi
ve yurt dışı iş stajlarım ile kendimi her zaman geliştirmeye çalıştım.
Çok genç yaşta atıldığım iş yaşamının ağırlığı, herkes için olduğu gibi,
başlarda benim için de yorucu oldu. Kısa bir zaman içerisinde naçizane
ayak uydurduğumu düşündüğüm iş hayatında en büyük örneğim ve
motivasyonum babamın iş disiplini ve hayalleri oldu. Her projesinde
onlarca yıllık tecrübe ve birikime rağmen duyduğu heyecana her
zaman gıpta ettim. Şimdi beraber yürüttüğümüz işlerde ben de onun
kadar istek ve heyecan doluyum.

İș hayatında en büyük örneğim ve
motivasyonum babamın iș disiplini ve
hayalleri oldu.

Projeleriniz nelerdir?

Bodrum’un en büyük inşaat, çevre plan ve peyzaj revizyonunu
The BO Viera projemiz ile yapmaya devam ediyoruz. BESA Grup
olarak gayrimenkul ve inşaat yapım, yatırım, geliştirme ve işletme
konusundaki tecrübemizi Bodrum’a ve Türkiye’nin turizm gelişimine
aktarıyoruz. The BO Viera projemizin çalışmalarını sürdürürken,
bulunduğu bölgede yeşil proje alanı, büyüklüğü, konumu açısından
emsalsiz olacak ve bir ilki gerçekleştirecek şekilde revize ettik.
Ayrıca Ankara’nın ilk AVM’si olan Galleria AVM de BESA Grup
tarafından yeniden inşa edilip kiralanarak hizmete açıldı. “Strip mall”
konsepti ile düzenlenen Galleria, sadık müşterileri ile yeniden buluştu
ve kısa sürede büyük beğeni topladı. Ankara’da 604 anahtardan oluşan
konut projesi Kent İncek’in inşaatı ve satışları da ara vermeden devam
ediyor ve ilk etabın 2020 Kasım sonu teslim edilmesi planlanıyor.
Ankara’da Eskişehir Yolu aksı üzerinde Balıkuyumcu’da firmaya
ait 450.000 m2 arsa üzerine 4.000 konut ve Avrupa’nın en büyük
outleti projemizin, proje geliştirme çalışmalarına da aynı hızla devam
ediyoruz.

The BO Viera projesinin öne çıkan detaylarından biraz
bahsedebilir misiniz?

Toplam 150 dönüm arazi üzerinde tamamı deniz ve gün batımı
manzaralı 315 villa ve rezidanstan oluşan, Hilton grubunun üst
segment, soft branded markası Curio’nun 85 odalı otelinin yer aldığı
arazinin doğal eğimlerini çok başarılı biçimde kullanan; mimarinin,
peyzajın içerisinde eridiği The BO Viera tamamlandığında Bodrum’un
doğasına saygılı, en önemli projesi olacak.
The BO Viera; 1.2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli The BO Vue –
Curio a Collection by Hilton ile Bodrum’un odak noktası Türkbükü ve
Gündoğan’ın arasında yer alan Küçükbük Koyu’nda hayata geçiriliyor.
Yapılar, mimarinin doğal yapı ile bütünleştiği ve bölgenin endemik
yapısına uygun peyzajın ön plana çıktığı, Bodrum günbatımını
doğrudan seyreden yegane koyunda konumlanıyor.
Doğal falezleri ile denize sıfır olan The BO Viera projesinde yapımı
devam eden rezidans ve villaların tamamı deniz manzaralı ve doğaya
hakim konumda. The BO Viera Projesi’nin hayata geçirildiği Küçükbük
Koyu’nun tam karşısında yer alan Apostol (Küçük Tavşan) Adası’na
karşı dünyanın en güzel gün batımları The BO Viera sakinlerinin
yaşamına benzersiz bir dokunuşta bulunacak.
Alışveriş ve hizmet noktalarının yanı sıra SPA, yüzme havuzları, fitness,
restoran ve cafeler, çocuklara özel alan, sahilde beach clublar gibi
sosyal donatılara sahip The BO Viera’nın güvenlik, temizlik, bahçe
bakımı gibi servis hizmetleri BESA Grup’un deneyimli hizmet şirketi
tarafından sağlanacak.

The BO Viera, Küçükbük Koyu’na damgasını vuran defne
ağaçları, zeytin ağaçları, begonviller ve yaseminlerle bezenmiş
Bodrumlu peyzajının yanı sıra Hilton grubunun üst segment
oteli Curio’yu The BO Vue Curio Collection by Hilton markası
ve BESA Grup güvencesiyle Türkiye’ye getirecek.

İş hayatınızı ve sosyal hayatınızı nasıl
dengeliyorsunuz? Sık sık yapmaktan hoşlandığınız
aktiviteler var mı?

İş hayatım ve sosyal hayatım artık iç içe. Özelikle suyla
ilgili tüm sporları ve jet ski gibi hızlı su sporlarını severek
yapıyorum. Golf oynamanın yanı sıra snowboard ve wakeboard
gibi sporları da yapmaktan keyif alıyorum.
Ayrıca dünyadaki trendleri, otel, gayrimenkul, gastronomi,
kültür-sanat, tasarım alanındaki gelişmeleri takip etmek üzere
sık sık çeşitli lüks elegant mekan, fuar ve workshopları da takip
etmeye çalışıyorum. 

davet

KENAN DOĞULU

Caresse
Bodrum’da
Kenan Doğulu
Rüzgarı
Türk Pop müziğinin usta ismi
Kenan Doğulu canlı performansı
ile unutulmaz bir akşam yaşattı.
Konser Caresse Bodrum’un
Karaada manzaralı yaşam katının
terasında düzenlendi.
Caresse Bodrum’un yatırımcısı Volkan ve Hakan
Büyükhanlı’nın ev sahipliğinde yapılan buluşmada sosyal
mesafe kurallarına özen gösterilerek dileyen konuklar
konseri kendi özel oda ve teraslarından takip ettiler. Sevilen
hit şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu, konukların
arasındaki Seda Sayan’ı sahneye davet etti. İkili programın
sonunda “Ah Geceler” şarkısını birlikte seslendirdi. 

VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI

ANKARA’DA TATİLDEYMİŞ HİSSİ SÜRÜYOR

BİLKENT OTEL ANGELITE POOL
30 EYLÜL’E KADAR YAZI YAŞATIYOR
#YAZIYAŞA

bilkentotel.com.tr | 0312 266 46 86

davet

BERRİN AK

BARAN, BELİZ, BERK BÜYÜKHANLI

TUĞÇE EYİLİK

Misafirler konser
sonrasında
Buddha-Bar
Beach’in lezzetli
menülerini tatma
fırsatı buldular.
GÜLBÜ-HAKAN BÜYÜKHANLI

İLKEM SÖYLEMEZ TOPCUOĞLU

DİDEM-İZZET ANTEBİ

DERİN MERMERCİ

İș ve sanat camiasından
yoğun ilgi gören konser ünlü
isimlerin șıklık yarıșına
sahne oldu.
OLEKSANDR MARİNA YAROSLAVSKY

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

BURCU ESMERSOY

CİHAN ȘENSÖZLÜ, MERT VİDİNLİ

Sizin için alanında uzman ve deneyimli
kadromuzla, öncelikle hijyene önem
verdiğimiz sağlığınız ve güzelliğinizi
desteklemek amaçlı hizmetinizdeyiz.

A Plus Hizmet
200 m2 Modern mimariyle yapılmıș
10 tezgahlı profesyonellerden olușan
ekip ile Ankara’nın en șık ve büyük
salonlarından birisiyiz.

Profesyonel Saç Tasarım
Lazer, Cilt Bakımı, İpek
Kirpik, Kaș Kontürü,
Botox, Profesyonel
Porselen Makyaj,
Parafinli Manikür ve
Pedikür.

BUZLU
LAZER

A+ Kalite - A+ Hizmet - Profesyonel Kadro

Wella Ürünleri
Saçlarınızın daha bakımlı ve güzel olması için
profesyonel ekibimiz tarafından Wella’nın kaliteli
ürünleri kullanılmaktadır.

Șehit Osman Avcı Mah. Șehit Mehmet Çavuș Cad. Kınacı İș Merkezi No:6 Eryaman/ANKARA
• Eryaman Hastanesi arkası, Migros yanı •
T: 0312 281 18 07
www.mryguzellik.com

özel
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Güzel, Yetenekli ve Bașarılı

Aslıhan Karalar
2017 yılında Best Model of World yarıșmasında birinci olarak ülkemize kraliçe tacıyla
dönen Kuruluș Osman dizisinin Burçin Hatun’u Aslıhan Karalar kariyeriyle ilgili planları,
özveriyle sürdürdüğü eğitim hayatı ve yașamın içerisinden paylaștığı sıcacık detaylarıyla
MAG okurları için çok özel bir röportaj verdi.

RÖPORTAJ: HEYSEM SEVGİ FOTOĞRAF: ZEYNEL ABİDİN

özel

Sevinçleri coşkulu yaşayan,
üzüntüleri ise beraberce
paylaşıp azaltabilen
mükemmel bir aileye sahibim.

Ö

ncelikle Aslıhan Karalar’ı kendisinden
dinleyebilir miyiz?

Ankara’da doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise
eğitimimi BLIS yani Bilkent Üniversitesi’nin
uluslararası okulunda Bakalorya eğitimi alarak
tamamladım. Bu sene de Londra’da devam
ettiğim üniversitemin İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 21
yaşındayım, İstanbul’da yaşıyorum. Oyunculuğa iki yıl önce Ay
Yapım’ın ATV’de yayınlanan Şahin Tepesi dizisi ile başladım.
Aynı yıl, Feys Film’in yapımcısı olduğu “Kutsal Kavga: Adanış”
sinema filminde rol aldım. Film bu sene sinemalarda tam
vizyona girecekken pandemi sebebiyle, maalesef, ertelendi.
Sinema filmini tamamladıktan sonra da ATV’de yayınlanan
“Kuruluş Osman” dizisinde sezon boyunca rol aldım. Sezonu
Haziran sonu tamamladık. Anlayacağınız uzun zamandır
durmaksızın çalışıyormuşum. Şu sıralarda teklifi gelen yeni
dizi projelerini değerlendiriyorum. Menajerim Rezzan Çankır’ın
tecrübesine, sağduyusuna son derece güveniyorum. Yakın
zamanda yeni bir dizi veya film projesine, evet, diyebilirim.
Hayatımın en verimli dönemini yaşıyorum ve bu dönemi kariyer
hedeflerime odaklı olarak değerlendirmek istiyorum.

Sizi aile bağlarına verdiğiniz değerle tanıyoruz.
Bize ailenizden bahseder misiniz?

Manevi değerlere önem veren, saygı ve sevginin ön planda olduğu
bir ailede büyüdüm. Annem ve babam ODTÜ’den mühendis
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olarak mezun olduktan sonra tanışıp evlenmişler. İş hayatında
teknoloji ağırlıklı üretim yapıyorlar ve çok yoğun çalışıyorlar. Biz
babama “sen” diyebilsek de, babam hala saygısından büyükbabama
“siz” diye hitap eder. Annem ve babam aile büyüklerinin
düşüncelerine çok büyük önem verir, ben ve erkek kardeşim de bu
şekilde yetiştirildik. Bizim ailemizde eğitim; en az iki dil bilmek,
spor yapmak, kültürel olarak kendini yetiştirmek, çalışıp üreten,
nazik bir birey olmak hep ön plandadır. Dünya kültürünü tanımak
için İngiltere, Amerika, Çin, Rusya, Dubai ve Avrupa ülkelerine
çocukluğumuzdan beri hep beraberce gittik. İyi ki de zamanında
gitmişiz, görmüşüz; çünkü pandemiden sonra seyahat isteğim çok
azaldı.
Ben üniversitemi bu sene bitirdim. Erkek kardeşim de yakın zamanda
Londra’da elektronik mühendisliği okumaya başlıyor. Sevinçleri
coşkulu yaşayan, üzüntüleri ise beraberce paylaşıp azaltabilen
mükemmel bir aileye sahibim. Allah onları başımızdan eksik etmesin,
uzun ömürler versin.

Çoğunlukla evde olduğumuz bir süreci geride bıraktık?
Bu süreç size neler kattı?
Pandemi süreci gerçekten tüm dünyayı hem insani açıdan hem de
ekonomik açıdan fazlasıyla etkiledi. Bu sürece gelinceye kadar sağlık
çalışanlarımız çok büyük fedakârlıklarda bulundular. Bunca çabanın
karşılığında bizden istenen şey maske, mesafe ve temizlik kurallarına
uymamızdı. Bunu da yaptık ve yapmaya devam etmeliyiz.

özel

Birbirinden değerli misaﬁrlerin
ve dünya basınının önünde
kraliçe tacını taktığım anı hiçbir
zaman unutamayacağım.

Öncelikle, salgınla birlikte sağlığın her şeyden önemli olduğunu
yaşayarak öğrendim. Yaşadığım her andan keyif alabilmenin;
doğal yaşam ve doğal beslenmenin ne kadar değerli olduğunu çok
net bir şekilde anladım. Alışveriş alışkanlıklarımda ise bir milat
yaşadım. Artık, virüs korkusuyla, ihtiyaçlarımın çoğunluğunu
internet üzerinden alıyorum. Hijyene zaten çok dikkat ederdim,
şimdi tedbirlerimi daha bilinçli olarak alıyorum. Bu süreçte
yaşadıklarımı, hissettiklerimi korona günlüğüme yazıyorum.
Unutulmaması gereken bir süreç yaşıyoruz. Artık bizim için artık
pandemi öncesi ve sonrası farklı yaşamlar var...

Kendinizi üç kelimeyle anlatacak olsanız nasıl tarif
ederdiniz?
Ben kendimi üç kelime ile anlatacak olsam, adımın baş harfleri
gibi: Aşk, Asalet, Ahlak derdim…

Kendinizde sevmediğiniz özellikleriniz var mı?

Sevmediğim tek özelliğim insanlara en başta çok fazla güveniyor
olmam. Özellikle bizim sektörümüzde etrafta çok yapay bir çevre
var. Gerçek arkadaş diyebileceğiniz insanlar çok az, bulmak kolay
değil. O nedenle arkadaşlarım az ama özdür.

2017 yılında Best Model of Turkey, ardından da
Paris’te elli ülke arasında Best Model of World
birincisi seçilerek mankenler kraliçesi ünvanı aldınız.
Dünyanın en iyi mankeni olmak nasıl bir duyguydu?

Best Model of World “Dünyanın en iyi mankeni” yarışmasının yapıldığı
Paris’te Theatre du Gymnase Marie Bell Tiyatrosu’nun atmosferi zaten
müthişti. Çok heyecanlı ve hayatımda her zaman ayrı bir yeri olacak
bir süreçti. Jüri, üyeleri arasında Enrico Macias, Corrine Hermes, Ann
Marie David gibi ünlü isimlerin de bulunduğu yirmi kişiden oluşuyordu.
Yarışma akşamı ilk beş açıklanırken duyduğum heyecanı, birbirinden
değerli misafirlerin ve dünya basınının önünde kraliçe tacını taktığım
anı hiçbir zaman unutamayacağım. Çünkü benim birinciliğimden
önceki otuz senelik süreçte Best Model dünya yarışmasının kadınlar
kategorisinde Türkiye’ye sadece beş defa birincilik gelmiş. Ülkemi
uluslararası bir platformda temsil edip kraliçe tacını getirmek çok gurur
vericiydi. Daha önce profesyonel olarak podyum deneyimim olmamıştı.
O kadar kişinin önünde yürüyeceksem bunu öğrenmem lazım deyip
Şenay Akay’dan birebir modellik ve “catwalk” yürüme dersleri alarak bu
sürece hazırlanmıştım. Hem Türkiye’de hem de dünyada birinci olmak,
çok çalışıp iyi hazırlanmamın bir sonucu ve muhteşem bir duyguydu.

Oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı?

2017 yılında Best Model of the World seçildikten sonra kamera önü ve
oyunculuk eğitimlerimi Celal Eldeniz, Saim Güvenoğlu, Gözde İkinci
gibi değerli hocalarımdan birebir almaya başladım. Ayşegül Günay
“Kuruluş Osman” dizisi öncesinde ve çekimler devam ederken beni
çok güzel yetiştirdi ve diksiyon derslerimi de Ayşe Lebriz hocamdan
aldım. Oyunculuk bitmez tükenmez bir eğitim gerektirdiğinden dolayı
ben de hala bütün eğitimlerimi sürdürmekteyim. Profesyonel manada
oyunculuğa ilk adımımı 2018 yılında Hilal Saral yönetmenliğindeki

özel

Oyuncu olarak farklı karakterlere
bürünebilmemin tecrübemi daha
hızlı arttıracağı inancındayım.

“Şahin Tepesi” dizisinde çok değerli oyuncularla beraber oynayarak
attım. Sonrasında sinema filmi ve “Kuruluş Osman” dizisi ile
devam ettim. Kısacası ATV dizileri bana uğurlu geldi.

Kuruluş Osman dizisinde harika oyunculardan
ve sahne arkası ekipten kurulu bir takımın
parçasıydınız. Bu projenin sizdeki yerinden
bahsedebilir misiniz?

Kuruluş Osman, gerek prodüksiyonu gerekse ekibi ile büyük ve
önemli bir dönem dizisiydi. İzlenme rekorları kırdı. Böyle başarılı
bir kadro ile çalıştığım için her zaman gurur duyacağım. Dönem
dizileri, aksiyon ve gençlik dizileri benim oynamaktan büyük zevk
aldığım diziler. Oyuncu olarak farklı karakterlere bürünebilmemin
tecrübemi daha hızlı arttıracağı inancındayım. Bu nedenle
gelen teklifleri menajerimle birlikte, tabiri caizse, ince eleyip sık
dokuyoruz.

Bu sene bir de film projesi içerisinde yer aldınız.
Beyazperdede yer almak sizin için nasıl bir deneyim
oldu?

Evet, Feys Film’in yapımcısı olduğu “Kutsal Kavga: Adanış” sinema
filminde Esra Bilgiç ve İsmail Filiz ile birlikte rol aldım. Orada
Zehra isminde bir yazar rolündeydim. Çok farklı ve güzel bir
karakterdi. Çok severek oynadım. Hem dizi hem de film tecrübesi
çok farklıydı. Filmde bir projenin başlaması ve bitmesi sıkışık
bir takvimi gerektirdiğinden oldukça yorucu oluyor. Dizide ise
yoğunluğunuz sahneleriniz doğrultusunda değişkenlik gösteriyor.
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Önünüzde yeni projeler var mı? Kariyerinizi
Türkiye’de mi, yoksa yurt dışında mı sürdürmeyi
düşünüyorsunuz?

Londra’da aldığım eğitim ve ikamet ettiğim süre İngilizce
konuşma yönünde de oldukça iyi bir seviyeye ulaşmamı sağladı.
Bunun da etkisiyle yurt dışından aldığım bir film teklifi var.
Fakat bu teklifi değerlendirme sürecimde pandeminin seyri de
önemli bir yere sahip. Çünkü daha iyi şeyler başarabilmek için
önceliğimiz her zaman sağlık. Dizi teklifleri tabii ki var, yakın
zamanda bir dizide başrol olabilirim, görüşmelerimiz halen devam
ediyor.

İleride bir gün benzerlerinin içerisinde yer almak
istediğiniz, başarılı bulduğunuz yapımlar hangileri?

Aşk-ı Memnu dizisini çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim.
Bunun yanında yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak hazırlanmış
senaryosu olan bir dizide rol almayı çok isterim.

Kariyerinizdeki tüm yoğunluğa rağmen eğitiminizi
de ihmal etmiyorsunuz. Öğrenme tutkunuz
hakkında neler söylemek istersiniz?

Eğitim, çocukluğumdan itibaren ailem tarafından bana aşılanmış
çok önemli bir kavram. Best Model yarışmasına girmeden önce
Londra’daki King’s College Üniversitesi’ne kabulüm zaten
gerçekleşmişti ve ailemin tek şartı üniversitemi bitirmemdi. Aksi
takdirde asla ailemden izin alamazdım. Devamlı öğrenmek ve
kendini geliştirmek çok güzel bir şey bence.
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Kazandığınız para bir gün uçup
gidebilir, fakat elinizden hiçbir
şekilde alınamayacak tek şey
aldığınız eğitimdir.

Kazandığınız para bir gün uçup gidebilir, fakat elinizden hiçbir
şekilde alınamayacak tek şey aldığınız eğitimdir. Pandemi sürecinde
sete gitmediğimiz zamanlarda bile Yale Üniversitesi’nden Bütünsel
Sağlık ile Standford Ünivesitesi’nden Yemek ve Sağlık eğitimlerine
online olarak katılıp sertifikalarımı aldım. Şimdi de İşletme
alanındaki lisans eğitimim üzerine NYU’da Dijital Medya üzerine
yüksek lisans programına başladım. Diğer yandan da bol bol kitap
okuyarak kamera önü derslerime hala devam ediyorum. Hedefim,
oyunculuk alanında her geçen gün tuğla üzerine tuğla koyarak
ilerlemek.

Hayatınızdaki en önemli dönüm noktaları nelerdi?
Yaşıtlarına bu konuda hangi mesajı vermek istersin?

En önemli dönüm noktam, Paris’teki Best Model of the World
yarışmasında Türkiye’ye getirdiğim birincilikti. Ondan sonra her şey
çok hızlı ilerledi. Yaşıtlarıma mesajım ise bir şeyi başarabileceğinize
inanıyorsanız inancınızı asla kaybetmeyin. Hedefinizi belirleyin
ve umutlu olun. Kalbinizin tüm saflığı ile bir şeyi kovalarsanız
karşılığında her zaman güzel şeyler ve başarı gelir. Çok hırslı olmaya
gerek yok. Çalışıp çabalarsan, biraz da şansın varsa su akıp yolunu
buluyor zaten. Yeter ki sen iste...

Hayatınızda aşkın yeri desek...

Ben aşk insanıyım, diyebilirim. Yapacağım iyi işlerde adeta
duyduğum aşktan ilham alıyorum. Doğaya olan aşk, köpeğime olan
aşk, aile aşkım, işime olan aşkım; bir de sevdiceğime aşkım olursa
çok çok mutlu olabilirim…

Yeniliklere açık birisi misiniz?

Daha çok geleneksel bir yapım var. Yeniliklere tabii ki açığım, fakat
hızlıca uyum sağlamak noktasında bazen zorlanabiliyorum. Bu
durum o yeniliği isteyip istemememle de alakalı olabilir...

Duru bir güzelliğiniz var. Güzellik sırlarınız ve
bakım rutinleriniz nelerdir?

Çok teşekkür ederim. Cildime mümkün olduğunca bakımlı
davranmaya çalışırım. İşin uzmanları da genetik olarak iyi
bir cilt altyapım olduğunu söylüyor. Yüzüme ve vücuduma
mutlaka haftalık peeling yaparım. Nemlendiricilerimi günlük
sürüyorum ve özel bir gün olmadığı sürece set harici çok fazla
makyaj yapmayı tercih etmiyorum. Eyeliner, nemlendirici ruj ve
BB krem günlük kullandığım malzemeler.

Moda ile aranız nasıl? Trendleri takip eder
misiniz?

Modayı sektörüm gereği yakından takip ederim fakat kendime
yakışanı alır ve giyerim. Yaşıma uygun, hoşuma giden bir tarz
varsa araştırıp en uygun fiyatla edinmeye çalışırım.

Yaz tatilini nasıl geçirdiniz? Sizin için bir tatilin
olmazsa olmazları nelerdir?

Kurallara dikkat eden arkadaşlarım da olduğu sürece deniz
tatilini herkese tavsiye ediyorum. Yaz tatilimi güvenli mesafede,
hijyen konusuna özen gösteren ortamlarda geçirdim. Benim
için bir tatilin olmazsa olmazları; güvenlik, hijyen ve huzurdur.
Bu seneki tatilim kendimi tekrar bulmaya çok ihtiyaç
duyduğum bir döneme geldiği için bana çok iyi geldi. Kendime
yeni bir şeyler katabilmek, hayatta ne yaptığımı ve ne istediğimi
daha iyi kavramak adına çok değerli bir süreç oldu benim için.

Bir süper kahraman olmak isteseydiniz hangisini
seçerdiniz?
Süper kahraman olsam “Tatlı Cadı”yı seçerdim. Burnumu
oynattığımda bugünü unutup, pandemi öncesine dönmek
isterdim. 
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Kalbinizin tüm saﬂığı
ile bir şeyi kovalarsanız,
karşılığında her zaman
güzel şeyler ve başarı gelir.
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ZEYNEP YILMAZ

ASLI-DEHA BİLİMLİER

SERAP SARI

BİKAP
Alışveriş
Şenliği
Bu yıl 2.’si düzenlenen Başarılı
İş Kadınları Platformu (BİKAP)
Alışveriş Şenliği, Bodrum
Yalıkavak Moon Beach’te
gerçekleşti. Erkan Ünal’ın
ev sahipliğinde düzenlenen
etkinlikte birbirinden güzel
markalar Bodrumlularla bir
araya geldi.
Bilge Kuru tarafından düzenlenen Bikap Alışveriş
Şenliği’nde Selen Görgüzel, Melda Aksu gibi ünlü
isimlerin stantları yoğun ilgiyle karşılandı. BİKAP
Alışveriş Şenliği’ne iş ve cemiyet dünyasından pek
çok tanınmış sima katıldı. 
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ÖZLEM YILDIZ

TUBA, PERA, NURİ DEVELİ

Markaların yaz
koleksiyonlarını
sergilediği
etkinlikte
Bodrumlular
alıșverișin keyfini
çıkardı.
SİNEM SANCAKTAR, EBRU ÇARIKÇILAR, MELDA AKSU

AYSEL AKÇAY

brushandcoha�rsaloon

0312 223 98 30 - 0552 704 43 30

www.brushandcoha�rsaloon.com
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Hande Kazanova
Astroloji Ne Diyor?
Son dönemdeki isabetli öngörüleriyle adından söz
ettiren Astrolog Hande Kazanova, içerisinden geçmekte
olduğumuz kritik süreçte önümüzü daha iyi görebilmemiz
ve bizi bekleyenlere hazır olabilmemiz adına gökyüzündeki
hareketleri MAG okurları için yorumluyor.

S

on dönemde gerçekleşmesine hep birlikte
tanıklık ettiğimiz çok önemli öngörüleriniz
var. Bunlardan bahsederek başlayabilir
miyiz?

Yaz aylarında, özellikle 21 Haziran sonrasında,
pandemiyle ilgili alanlarda çok dikkatli adımlar
atılması gerektiğini ısrarla belirtmiştim. Bu tutulma önümüzdeki
4-5 aylık dönemde çok stresli etkilerin devrede olduğunu bizlere
gösteriyordu. Benim ilgi alanım finansal astroloji olduğu için
yine Mayıs ayında “Teke Tek” programında ve diğer katıldığım
panel ve konuşmalarda Temmuz sonu ve Ağustos ayının ilk iki
haftasında altında çıkışların, dövizde artışların devrede olacağını
öngörmüştüm. İşte size sitemden ve bir dergiye yazdığım yazıdan
bir alıntı “Haziran başında kredi faizlerinin düşmesi nedeniyle
Haziran ve Temmuz aylarında yatırımlar emlak ve gayrimenkul
piyasasına kayabilir, ama bu noktada 20 Temmuz’dan sonrasına
dikkat etmek gerekecek. 27 Temmuz - 3-4-5 Ağustos bu anlamda
dikkat çekici. Ağustos başı oldukça hareketli olacak. 10-12 Ağustos’ta
zorlanmalar oluşabilir. 7 Ağustos itibarıyla Güney ay düğümüyle
birleşen Galaktik Merkez, türbülanslı ve hareketli piyasaları, altında
yükselişleri karşımıza getirebilir.”
Esas olaylar Eylül sonu ve Ekim ayında bizleri zorlayabilir. Dengeyi
oturtmak kolay olmazken, Ekim ve Kasım aylarında finansal olarak
zorlanmalar oluşabilir. Jüpiter-Plüton döngüleri her on üç yılda
bir gerçekleşirken sosyal ekonomik düzenin tamamen yeniden
yapılanacağı bir dönemi temsil ediyor. İlki 5 Nisan’da gerçekleşmişti,
ikinci birleşme 30 Haziran’a denk geliyordu. Üçüncü kavuşum 12
Kasım’da gerçekleşecek. Maddi güç elde etme zamanlarını temsil
eden bu dönemlerde düşüncesizlik, aç gözlülük, intikam, kıskançlık
gibi duygular ortaya çıkabilir. Başkalarına zarar vermeden ilerlemeye
çalışmalıyız. Eğer acımasız ve uçlarda sadece kendi doğrularımızla
ilerlersek güçlü kuvvetler karşımızda yer alır. Hükümetler,
yöneticiler, üstler, hukukla ilgili sorunlar bizi yorabilir. Doğru ve
etik davranırsak o zaman hem ruhsal hem de maddi yönden büyük
ilerlemeler kaydedebiliriz. Gelecekle ilgili büyük başarılara imza
atabiliriz.

Pandeminin etkileri sonbaharda da devam edecek mi?
Aşı veya tedavi için söyleyebileceğiniz bir tarih var mı?
Pandeminin etkileri sonbahar aylarında devam edecek. Henüz ilk
dalga kontrol altına alınmış değil. Her geçen gün artan vakalar
var. Eylül başında 7-11-12 Eylül civarında yükselişler olabilir. Eylül
başında bazı tedbirlere gidilmesi gerekecek. 13 Eylül’den sonra biraz
daha rahatlanabilir. 7-8 Eylül zamanı ve 17 Eylül’de oluşan yeni ay
ve sonrası tedavi, aşı alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Bana
kalırsa bu tarihlerde bir gelişme olmazsa en başından beri sıkılıkla
söylediğim 12 Kasım civarında önemli gelişmeler kaydedilebilir.
Kasım ayı bu anlamda önemli olacak.

Başka virüsler ya da afetler de olacak mı? Evden ne
zaman çıkabileceğiz?

Olmaz olur mu? Hepimiz şu an fazlasıyla COVID-19’a odaklandık,
ama her geçen gün yeni çeşit virüslerin ortaya çıktığının haberlerini
alıyoruz. Başından beri söyledim, bu sene bir milat. En zorlu
kapanışların, en büyük derslerin öğrenilmesi gereken yıllardan
bir tanesi. Yepyeni bir düzene geçmeye hazırlanıyoruz. Aralık
sonunda ekonomik, politik, sosyolojik anlamda 20 yıllık bir dönem
başlıyor. Ayrıca tam altı tutulma yaşayacağız 2020’de. Önemli
gezegen geçişleri ve zorlu gezegen görünümleri doğal afetler,
depremler, tsunami, tufanlar, yıkıcı rüzgarlar, hortumlar, yangınlar,
volkanik hareketlenmeleri tetikleyecek. 29 Eylül - 09-15-18 Ekim

2021 yılında yeni bir
başlangıç kapısı aralanmış
olacak.

ve özellikle Ekim - Aralık ayları doğal afetlerin hızlanacağı
zamanlar. Ekim ayının başında bir dolunay, ortasında bir yeni ay,
sonunda 31 Ekim’de bir dolunay daha yaşanacak. Manyetik enerji
dalgalanmalarının yüksek olacağı Ekim ayı hem ekonomik ve
toplumsal konuların hem de doğal afetlerin devreye girmesiyle
bizi zorlayabilir.

Eylül ayı ile ilgili astroloji dünyasında paylaşılan
birtakım kaygılar var. Eylül ayı için sizin
düşünceleriniz neler?

Eylül ayı önemli bir ay, Ekim, kasım ve Aralık ayı içinde aynı
şeyleri söyleyebiliriz. Eylül ayında Mars gerileyecek. Mars’ın
Koç burcundaki gerilemesine daha önceki yıllarda bakarsak
İkinci Dünya Savaşı’nda Polonya Yahudilerinin ilk kez
krematoryumlarda yakılma tarihini buluyoruz. İnsanlığın
acı çektiği yıllar... Umarım bu döngülerden önemli dersler
çıkarabilmişizdir.
Eylül ayında ekonomik dalgalanmaların yanı sıra günlük
yaşantıda bazı zorlanmalar devrede olacak. 29 Eylül civarında
askeri başarısızlıklar, askerler ve devlet yöneticileri arasındaki
stresler, yangınlar, mikrobik hastalıklar, tarım ve ziraat alanında
sıkıntılar, depremler, toprak kaymaları gibi sorunlar karşımıza
gelebilir. Mars, Koç burcunda gerileyecek. Cesaret ve savaşın
gezegeni Mars’ın gerilemesi yaşam enerjimizi, girişimcilik
ruhumuzu aşağıya çekebilir. Bir de önemli bir bilgi; Mars geri
giderken başlatılan savaşlar kaybedilir, bu dönemlerde 14 Kasım’a
kadar her kim haklı ya da haksız bir savaş başlatırsa sonucu iyi
olmayacaktır.

Aralık ayının da önemli gelişmeleri beraberinde
getireceği söyleniyor. Sizin bu konudaki
öngörüleriniz nelerdir?

Evet, Aralık ayında Satürn Kova burcuna geçecek. Oğlak
burcunun son derecelerinde gezegenlerin sıralandığını göreceğiz.
9-13-17-21-23 Aralık tarihlerinde gerek pandemide gerekse doğal
afetlerde artışlar görülebilir.

2021 yılı yaşam ve ekonomi anlamında bizlere neler
getirecek?

2021 yılında yeni bir başlangıç kapısı aralanmış olacak. Belki 2020
yılı kadar zorluklar altında olmayacağız, ama finansal astrolojide
önemli sayılan Şubat, Haziran ve Aralık aylarında büyük
ekonomik depremleri tetikleyen Satürn - Uranüs dik açısı devrede
olacak. Yeni düzene alışmaya çalışırken tüm dünyada en çok
ekonomik yönden etkiler göreceğiz.
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28 Ağustos - 5 Eylül çok önemli. Mars 27 derece Natal Amerika
Plütonu’na kare atacak. 13 Kasım - 26 Kasım yine önemli
tarihlerden. Plütonla Satürn tekrardan kavuşacak. 31 Aralık - 1
Ocak tarihleri Amerika için yine oldukça önemli.
Seçim zamanlarında oldukça karmaşık bir dönem içinde
olacaklar. Seçimlere itirazlar yüksek olabilir. Birileri kendi çıkarı
için seçimi zorlayabilir. Ben bayağı kıran kırana bir çekişme
olacağını söyleyebilirim. Hemen çözümlenmeyecek, bayağı
uğraştıracak bir seçim yaşayacaklar.

Yeni bir çağın kapılarını araladık: Kova çağı. Bu
çağın ne tür yenilikler getireceğinden bahsedebilir
misiniz?

21 Aralık 2020’de Jüpiter ve Satürn’ün Kova burcunun ilk
derecesinde kavuşumu yepyeni bir ekonomik düzenin habercisi
olacak. Kova burcu denilince akla ilk gelen özgürlük, özgünlük,
bireysellik, insan hakları, demokrasi ve hümanizmdir. Ayrıca
icatlar, keşifler, devrimler, hedefler, vizyonlar, yenilikçi hareketler
Kova burcuyla bağlantılıdır.
Astrolojide temsil ettiği alanları radyo-televizyon, yenilikçi
adımlar, elektrik, elektronik, bilgisayar, endüstri mühendislikleri,
yapılar, uzayla ilgili alanlar ve teknolojiler, havacılık sektörü,
bilimsel gelişmeler, internet, astroloji, astrologlar, eğitim alanları,
akademisyenler, pilotlar, makinistler, sosyologlar olarak
sıralayabiliriz. Dijitalleşme ve teknoloji Kova burcuyla ilgili
olduğu için yeni dijital düzene kendimizi hazırlamalıyız!

Önümüzde bizi bekleyen önemli tutulmalar ve
retrolar var. Bu tutulmalardan ve burçlara olan
etkilerinden bahsedebilir misiniz?

Bazı ülkelerde isyanlar, savaşlar devam ederken daha iyi bir dünya
ve kaynak kullanımı için mücadeleler ortaya çıkacak. Bize dayatılanı
hemen kabullenmeyeceğiz. Daha iyi bir dünya için savaşabiliriz.
Burada şunu eklemeliyim burada başından beri anlattıklarım
ülkemiz için değil tüm dünya genelinde beklenen olaylar. Bir de
bunların olasılıklar bütünü olduğunu unutmayalım. Panik yapmak
ve karamsar olmak için bir sebep yok. Biz istesek de istemesek de
bu yeni bir dönemeç ve biz buna bir şekilde dahil olacağız. Benim
çok sevdiğim bir söz var. Gezegenlerin iradesi yok ama bizlerin
iradesi var. Astroloji döngüleri inceler ama insanoğlu her yıl
gelişmeye devam ediyor. İlla aynı olayları yaşayacağız diye bir şey
yok sadece belirli kurallar ve prensipler var, bu kural ve prensipler
doğrultusunda önümüzü ön görmeye çalışıyoruz.

Amerika’nın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Seçimler Amerika’ya ne getirecek?

Amerika en zorlandığı dönem içinde. Plüto 240 yılda bir döngüyü
tamamlıyor. En son Amerika kurulduğunda 27 derece Oğlak
burcundaydı. 24.02.2020’de Amerikan borsasında büyük bir
çöküş yaşandı ve Satürn tam 27 derece Oğlak’taydı. Hükümetle
ilgili konularda, ekonomide büyük uyanış gerçekleşti. Sancılı bir
dönüşüm oldu. Şimdi bu tutulmayla beraber çok kritik bir noktaya
doğru gidiyorlar.

Önümüzdeki dönem önemli gezegen hareketleri ve tutulmalar
ile 10 Eylül’deki Mars gerilemesi var. Mars Koç burcunda
gidiyordu. 10 Eylül itibariyle Koç burcunda gerileyecek ve bu
gerileme hareketi 14 Kasım’a kadar devam edecek. 14 Kasım’dan
yine Ocak ayının ortalarına kadar yine Koç burcunda kalıyor
olacak. O yüzden de savaşçı bir enerjinin, mücadeleci bir ortamın
gökyüzüne hâkim olacağını söyleyebiliriz. Şimdi burçlar
üzerinden anlatıma geçelim.
Mars gerilemesi, onların göstergesi olduğu için, özellikle Koçlar
için önemli. 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri arasında sağlıklarına
ve hayat girişimlerine dikkat etmeleri gerekebilir. Mücadeleci
koşulların ön planda olacağı bu dönemde, girişimde bulunmak
istedikleri konularda bazı engellerle, sıkıntılarla karşılaşırlarsa
çok fazla inat etmemeleri gerekiyor. Biraz akışa uyarak gitmeleri
gereken bir dönem. Biraz da her şeyi yavaştan alıp gözden
geçirmeleri gereken bir dönem olacak. Bu dönemde büyük
girişimlerden kaçınmakta fayda var.
Boğalar için biraz daha zor etkiler devrede. Özellikle enerjilerini
ortaya koymakta zorlanacakları bir dönem olacak. Kendi
içlerine çekilebilir, ruhsal çalışmalarla ilgilenebilirler. Yurt dışı
bağlantılı birtakım girişimleri ve işleri varsa bu dönemde çok da
rahat çalışmayabilir. Yine çok büyük girişimlerden kaçınmaları
gereken ve tabii ki vitaminlerini özellikle vücutlarının bağışıklık
sistemlerini kuvvetlendirecek takviyeleri ihmal etmemeleri
gereken bir dönem olacak.
İkizler burcu sosyal alanlarında yaşayacak. Mars gerilemesinin
yanında İkizler ve Yay hattında tutulmalar da var. O yüzden bu

sene hayatlarını yeniden yapılandırdıkları bir dönem. İlişkilere ve
hayati kararlara önem verdikleri bir süreç olacak. Bu süreçte tek
başlarına ilerlemek isteyebilirler. Kendi çevrelerini yaz döneminde
organize etmiş ya da bir oluşuma liderlik etmiş olabilirler. Ama tam
da bu alanlarda bazı sıkışmaların, sorun ve problemlerin devrede
olacağı bir Mars gerilemesi onları bekliyor 14 Kasım’a kadar şartları
çok fazla zorlamamaları gerekecek. 30 Kasım’daki tutulma onlar
için önemli. Hayati kararları devreye sokarken ise 14 Aralık’taki
tutulma sırasında ikili ilişkiler ve özel hayatları ya da partnerleriyle
yola devam edip etmeyecekleri kararlarını alıyor olacaklar.
Yengeç burcu Mars gerilemesini kariyer alanında yaşayacak.
Mücadeleci ve uğraştıkları bir konu yeniden ele alınmak
üzere karşılarına gelebilir. Bu dönem toplumsal konularla
çok uğraşabilirler. Kavgacı, hareketli, cesaretli tavırlarla göz
önünde olmuş olabilirler, ama 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri
arasında bu alanlar onları biraz zorlayacak. Bu süreç içerisinde
kavga başlatmamaya ya da var olan bir sürtüşmeyi çok fazla
büyütmemeye özen göstersinler. Ayrıca bu dönem içerisinde toplum
önündeki davranışları da önem kazanacak. Tutulmalardan aldıkları
etkiler sağlık alanına dikkat çekiyor. Yani sağlıklarına gereken özeni
göstermeleri gereken bir süreç olacak.

Dijitalleşme ve teknoloji Kova burcuyla
ilgili olduğu için yeni dijital düzene
kendimizi hazırlamalıyız!

Aslanlar Mars gerilemesi nedeniyle hem hukuki konularda hem
de diğer insanlarla yaptıkları gelecek bağlantılı işlerde, seyahat
ve eğitim alanlarında, bazı sıkıntı ve sorunlar yaşamaya meyilli
olabilirler. 14 Kasım’a kadar daha sağlam adımlar atmaya özen
göstersinler. Hayalperest yaklaşımlardan ya da illa ben bunu
yapacağım gibi inatçı tutumlardan kaçınsınlar, diyebiliriz.
Başaklar için parasal konulara dikkat etmeleri gereken bir dönem
olacak. Büyük bir borcun altına girmemeye; banka, kredi, faiz, vergi
gibi konuları gözden kaçırmamaya özen göstersinler. Kimseye borç
vermesinler kimseden borç almasınlar ya da kefil olmasınlar bu
dönem içerisinde. Evlilerse ya da hayatlarında biri varsa onların
parasal durumlarında da bazı zorlanmalar oluşabilir. 10 Eylül’den 14
Kasım’a kadar olan süreçten bahsediyoruz.

tutulma, ilişkiler konusunda önemli karar aşamalarını karşılarına
getirecek. Karşılarına yeni bir ilişki de gelebilir. Bu dönem
içerisinde taşınmayla ilgili konu ve olaylar da hızlanabilir. Genel
anlamda yaylar zorlayıcı etki almıyorlar. Mars Koçta, onlara
güzel enerjiler yollayacak; ama bazı konu ve olayları gözden
geçirme konusunda ısrarcı olsunlar. Hemen “Ya, gözden geçirmek
istemiyorum” gibi bir tavır içerisine girmesinler.

Terazi burcuna geldiğimizde 10 Eylül ve 14 Kasım tarihlerinde
gerçekleşen Mars gerilemesini ikili ilişkiler ve özel hayat alanında
yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Hayatlarındaki insanın sağlığına
dikkat etmeleri, girişimlerine dikkat etmeleri gerekebilir ya da
ortaklıklarında bazı sıkıntı ve problemler oluşabilir. Bu dönem
içerisinde mücadeleleri biraz bu alana kayıyor. Eski insanlar,
eski partnerler bu dönemde yeniden karşılarına çıkabilir sevgili
Terazilerin. Taşınmayı düşünüyorlarsa bu dönemde yapmamaları
ya da yeni bir projeye başlamamaları önemli.

Oğlak ve yükselen Oğlakların ev, aile ve yuva alanlarında Mars
gerilemesi var. Bu dönemde aile büyükleriyle, ailede beraber
yaşadıkları insanlarla aralarındaki mücadelede sıkıntı ve
sorunlar ortaya çıkabilir. Evle ilgili bir girişim varsa bu dönemde
yavaşlayabilir. Blokajlar oluşabilir ya da ev hayatlarında bazı
beklenmedik olaylarla karşılaşabilirler. Bu dönem içerisinde
büyük girişimlerden, büyük olaylardan uzak durmakta
fayda olacak. Ayrıca durumlarını çok fazla zorlamamaya özen
göstersinler. Aile büyüklerinin hayatlarında da sağlıklarıyla
ilgili bazı konularda zorlanmalar oluşabilir. İkizler ve Yay
hattındaki tutulmalar 30 Kasım ve 14 Aralık’taki tutulmalar
sağlıklarıyla ilgili konulara dikkat etmelerini öğütlüyor. Yine
yakın çevrelerinden bir insanın sağlıkla ilgili konu ve olayları da
gündemde olabilir.

Akrep burçları için iş hayatlarında bazı sorunlar ve sıkıntılar
oluşabilir. 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri arasında iş, hizmet ve sağlık
alanlarında gerilemeler olacak. Sağlıklarına ekstra özen göstersinler
ve özellikle baş bölgesini korusunlar. Eğer bu dönem içerisinde çok
çalıştılarsa bazı konuları yeniden gözden geçirmek durumunda
kalabilirler. Biraz yavaşlayabilirler, ama bu yavaşlama onlar için iyi
olacak.
Yay burçları için aşk evlerinde ve çocuk alanlarında Mars
gerilemesi var. Tabi burası onların hem hobi hem spor alanları.
Yaz döneminde girişimci yönleri bu alanlarda çıktıysa; hobilerine,
keyfe yöneldilerse, spor yapıyorlarsa bu dönemde bu alanlarda
zorlanma, sıkıntı ve problemler yaşama ihtimalleri çok yüksek. İkili
ilişkilerden yana tutulmalar belirleyici olacak ve 30 Kasım’daki

Kovalar Mars gerilemesini iletişim alanında, daha çok yakın
çevre iletişiminde yaşayacaklar. Akrabalar, kardeşler, komşular;
yakın çevrelerinde kim varsa onlarla olan bağlantılarında sıkıntı
ve problemler görülebilir. Çok mücadeleye girilmemesi gereken
bir dönem. Mücadeleye girdikleri an kaybetme ihtimalleri çok
yüksek. Çok gergin olabilirler, fikirsel olarak çok hızlı hareket
etmek istiyor olabilirler; ama hayat onları bir anlamda yavaşlatıyor
olacak. Bu dönemi konuları gözden geçirme dönemi olarak
düşünsünler. İnternet, sosyal medya ve yayıncılık ile ilgili büyük

astroloji

görevde olan liderlerde ani, sürpriz değişimler görülebilir.

Tüm bu süreçlerde burçları neler bekliyor? En
şanslı ve en şanssız burçları hangileri olacak?

Şimdi şöyle söyleyeyim; öncelikle ben, şanssız burç diye bir şeye
inanmıyorum. Sadece o yıl biraz daha deneyim kazanacak, biraz
daha diğer burçlara göre deneyimlerinde biraz daha zorlanacak
burç diyebiliriz. 21 Aralık itibariyle Jüpiter ve Satürn Kova
burcuna geçiyor.
Önümüzdeki dönem Kova ve yükselen Kovalar, Terazi ve
yükselen Teraziler için 2021 yılında çok şanslı etkiler var.
İstedikleri birçok konuyu gerçekleştirebilirler. Teraziler daha çok
sanatsal alanda, aşk hayatlarında, çocuklarla ilgili konularda,
yaratıcılıkla ilgili alanlarda güzel açılım yaşayacaklar. Kovalar
hayatlarını yeniden değiştiriyorlar. Yirmi dokuz yıllık bir döngü
başlatıyorlar ve tabii ki Jüpiter ile beraber on iki yılda bir gelen
şanslı bir süreç içerisinde de olacaklar. O yüzden hayatlarıyla
ilgili her tür değişim onları destekliyor.
İkizler burcu ise eğitim, seyahat ve gelecek planlarıyla alakalı
alanda güzel etkileşim içinde olacaklar. Öğrenmekten mutluluk
duyacaklar, kendilerini ortaya koyacaklar ve tabii ki diğer
insanlardan güzel destek alabilecekler. Yapabiliyorlarsa tabii ki
önümüzdeki dönemde bolca seyahat edecekler ve eğitimlere
katılacaklar. Bu anlamda kendilerini geliştirecekler, bunu
hemen söyleyelim.
Balık burçlarının biraz zorlanacağını söyleyebilirim. Satürn on
ikinci evlerine geçecek. Biraz kapalı bir alandır bu. Biraz kendi
içlerine yönelecekleri; evlerine, ailelerine, yuvalarına daha fazla
ağırlık verecekleri bir dönem. Hayatlarıyla ilgili konularda bazı
elemeler yaşayabilirler.

girişimleri varsa, bu dönem çok da fazla desteklenmeyecek.
Balıklara gelecek olursak... Mars gerilemesini para alanında yaşayacak
sevgili Balıklar. Bu yüzden maddi konulara dikkat etmeleri gereken
bir dönem olacak. 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri arasında parasal
girişimlerinde, ticari faaliyetlerinde ve yatırım alanlarında bazı
zorlanmalar oluşabilir. Harcamalar bu dönem onları biraz zorlayabilir.
Bu yüzden çok büyük para harcamalarından ve para girişimlerinden
uzak durmaları çok daha iyi olacak. 30 Kasım ve 14 Aralık
tarihlerindeki tutulmalar ev, aile, yuva alanlarını ve tabii ki kariyer
alanlarını tetikliyor sevgili Balıkların. Ama önlerindeki dönemde
daha çok ailevi konulara önem vermeleri gerekecek.

2023 yılına da çokça vurgu yapılıyor? Gökyüzü
açısından da 2023’ün dünya ve Türkiye için bir özelliği
var mı?

Ben 2022’yi daha önemli buluyorum. Sabit gezegenlerde oluşacak
gergin açılar Türkiye için önemli zamanları gösteriyor. Beklenilen
büyük deprem Mart 2022 tarihinde devrede olabilir. Uranüs-Satürn
karesi devam ederken bu kez işin içinde aydüğümleri de eklenmiş
olacak. Altının gerçekten çok yükseleceği bir dönem olacak. 2023
yılında Kuzey-Güney aydüğümleri ve tutulmaların Türkiye güneşi ve
diğer gezegenleri üzerinde etkili olmasından kaynaklı olarak büyük
değişim ve dönüşümler beklenebilir. Tüm dünyada önemli dengeler
2023’e kadarki dönemde oturacak. Temmuz 2023’te uzun zamandır

Koç burçları için güzel, oldukça keyifli etkileşimlere sahip
bir süreç. Ama çevre değişimi, özellikle de kendi çevrelerinde
önemli elemeler devreye girebilir. Bazı arkadaşlıklarında
sonlanmalar oluşabilir sevgili Koç burçlarının. Ama genel
anlamda bakacak olursak çevresel konularda şanslı olacaklar.
Bir kapı kapanırken diğer taraftan yeni kapılar da onların
karşısında açılacak. Yine kendilerini geliştirmek istedikleri
alanlarda güzel etkileşimler olacak.
Boğa burçlarının hayatlarında önemli değişimler var. Sevgili
Boğalar, Jüpiter’in ve Satürn’ün Kova burcuna geçmesiyle
yirmi yıllık döngüyü kariyer ve iş konularında başlatıyor.
Ya yaptıkları işte çok ilerleyecekler, işlerinde birtakım yeni
oluşumlarla karşılaşacaklar ya da karşılarına bambaşka
bir kariyer fırsatı çıkabilir. Eğer dediğim gibi ölçülü hareket
edebilirlerse ve şanslarını doğru kullanabilirlerse bu dönem
onlara yarayacak. Hayatlarındaki bu açılımlarda Uranüs’ten
aldıkları etkinin de önemi büyük.
Yengeçler için ise parasal konular önem kazanmaya başlıyor.
Maddi alanda kendilerini gösterecekler. Biraz parasal konular
onları biraz zorlayabilir ama bir yandan da bu onlara güzel
açılımların kapısını aralayacak. Geçtiğimiz iki yıl onlar için çok
önemliydi. İlişkiler konusunda kendilerini tanırken şimdi biraz
daha kendi derinliklerine doğru yol aldıkları bir döngü içerisine
giriyorlar.
Aslanların ikili ilişkilerinde ve özel hayatlarında önemli
açılımlar var. Evliliğe karar verebilirler. Uzun vadeli bir ortaklık,

işbirliği ya da ilişki bu dönem önem kazanabilir ya da var olan
ilişiklerinde bir yandan hem keyfi yaşarken bir yandan da
zorlanmalar yaşayabilirler. Bu dönem içerisinde ilişkilerini yeniden
oturtacaklar. Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda olmasından
kaynaklı olarak birazcık da zorlanacaklarını söyleyebiliriz sevgili
aslanların.
Başaklar için çok çalışacakları bir dönem olacak. İş, hizmet
ve sağlık alanları aktive olacak. Çok çalışacaklar, kendilerini
gösterecekler. Ve bu alanda da yepyeni bir döngüye girecekler.
O yüzden Balıkların, Başakların, Aslanların, Akreplerin diğer
burçlara göre biraz daha zorlanacağını söyleyebilirim.

Tüm dünyada önemli
dengeler 2023’e kadarki
dönemde oturacak.

Akrepler için de özellikle ev, aile ve yuva alanlarında önemli
sorumluluklar devrede olacak. Mesela bir evin sorumluluğu altına
girebilirler. Bir ev sahibi olabilirler, ama bu çok da kolay olmayabilir.
Bu dönem içerisinde biraz ölçülü hareket etmeleri gerekiyor.
Önlerindeki iki yıl boyunca onlar için ailevi konular önemli olacak.
Davranışlarını yeniden gözden geçirecekler.
Yaylar, yakın çevre akraba ve kardeşler alanında ve iletişim
alanında yepyeni bir döngü başlatıyorlar. 2021 yılı içerisinde yakın
çevrelerinde çok güzel şanslar ve fırsatlar yakalayacaklar.
Oğlaklar için de zorlandıkları bir buçuk, iki yıllık döngü

artık geride kalıyor. Şimdi artık parasal konularda neler
yapabileceklerini görecekler. Önlerinde yirmi yıllık bir dönem
açılıyor. Eğer maddi konularda doğru hareket ederlerse çok güzel
kazançlara sahip olabilirler.
Kovalar için zaten söylemiştik; onlar yılın şanslısı...
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2020-2021 Sonbahar-Kıș makyajında önceki sezonlardan çok da farklı trendler
görülmemekle birlikte, bazı yeniliklerin de bulunduğunu söyleyebiliriz.
Gelin hep beraber bu yenilikler ve makyajdaki akımlar üzerinde duralım.

T

en makyajındaki doğallık, kuyruklu eyeliner ve
biraz gotik / grange dumanlı gözler, neon ve blok
far uygulamaları, grafik makyajlar, taranmış doğal
kaşlar yerini korurken; gözlerde altın ışıltısı ve mavi
farlar, dudaklarda ise morumsu pembe tonlardaki
rujlar göze çarpan yenilikler.

Bu sezon makyaj malzemelerinizi revize ederken çok büyük
değişiklikler yapmanız gerekmeyecek, hala ısrarla almadıysanız
mutlaka mavi far ve neon renkler ekleyin; altın ışıltılı far, mor,
mürdüm rengi rujlarınızı da mutlaka ortaya çıkarın. Allık ve
bronzerlarınızı da kaldırın. Neredeyse tüm makyajların ortak
özelliği allıksız olması.

Doğal Ten Akımı

Instagram makyajlarındaki yoğun ten makyajı, kontur ve
aşırı highlighter yerine; podyumlardaki birçok makyajda ten
makyajı neredeyse atlanmış gibi. Fondotensiz, bakımlı ve
nemli görünüm en çok tercih edilen ten makyajı olmuş. Cildi
en doğal şekilde kusursuzlaştıran primerler, BB kremler ve CC
kremler makyaj çantalarında fondotenlerin yerini alacak gibi
görünüyor.

Pembe Aşkı

Yanaklarda veya göz kapaklarında bir miktar nötr pembe,
cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlamanın hızlı ve
kolay bir yoludur, bu da gri ve soğuk havalar için mükemmel
bir seçim olabilir.

Altın Ve Metalik

Metalik altın yansımaları birkaç sezondur geri dönüş sinyalleri
veriyordu. Bu sezon birçok makyaj sanatçısı farklı formlarda
kullanmayı tercih etmiş. Doğal makyajda sadece altın yansıması
kullananların yanında, grafik ve blok şekilde iddialı tarzlar da
yaratılmış, hatta dumanlı göz makyajlarında bile altın yansımalar var.
Ortak özellik ise yanakların ve dudakların daha nude ve geri planda
kalması olmuş.
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Eski ve Dumanlı Göz Makyajı

Sonbahar 2020 makyaj trendleri arasında sıkça uygulanan
tarzlardan biri de eskitilmiş dağınık dumanlı gotik göz
makyajları. Punk, koyu dudaklarla da birleşince biraz grange
tarzında olmuş.
Far konusunda harmanlama uzmanı değilseniz, bu tarz göz
makyajları yapmanız oldukça kolay olacaktır.

Eyeliner

Kuyruklu eyeliner için en sevdiğimiz, son yıllarda en çok
kullandığımız uygulama diyebiliriz. Bu sezon daha da
kalın kuyruklar göze çarpıyor. Dayanıklı göz kalemleri
ile de kolaylıkla yaratılabilen bu kalın eyeliner formları,
çoğunlukla nude dudaklarla tamamlanmış. Biraz daha ince
çekilmiş eyelinerlar ise daha belirgin, hatta kırmızı rujlarla
kombinlenmiş.

Mavi Far

Yılın pantone rengi mavi, göz makyajında da yerini aldı.
Makyajında arada değişiklik isteyenlere önerim, daha modern
görünüm için mavi farı tek başına kullanmaları. Blok şekilde
uygulayın ve parmakla sürülmüş gibi leke görünümü verin; mat
formu tercih edin.

Yoğun Kirpikler

Benim her sezon favorim olan yoğun 60’lar kirpikleri
yine podyumlarda yerini almış. Takma kirpik ekleyerek,
uygulamanın dışında kat kat maskara sürerek de
yoğunlaştırılan kirpikler, oyuncak bebek gözü efekti veriyor.
Gözlerde far uygulaması yok ve dudaklar daha belirgin
hatta kırmızı mor renkler tercih edilmiş.

Koyu Dudaklar Geliyor

Nude ve dudak renkleri zaten birçok makyajın tamamlayıcısı
olmuş. Ama morumsu pembeler ve mürdüm eriği tonları
da bu kış aklımızı çelecek gibi görünüyor. Beyaz tenlerde
oldukça güzel göründüğünü de kabul etmek lazım.

röportaj

Gizem Gunes
Adım Adım Hayallere
İlk defa Binbir Gece dizisiyle genç yașta ekranlarımıza konuk olan Gizem Güneș
șu sıralarda Kuzey Yıldızı İlk Așk dizisinde çok sevilen Feride karakterine hayat
veriyor. Güzel oyuncu ile kariyeri ve hayalleri üzerine hayata dair samimi bir
röportaj gerçekleștirdik...
RÖPORTAJ: DİLARA YURTSEVEN FOTOĞRAFLAR: ENES KAHRAMAN
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izi biraz yakından tanıyabilir miyiz?

Kasım 1995 doğumluyum. İstanbul’da doğdum ve
büyüdüm. Yabancı dillere büyük bir ilgim var. Bu
nedenle lisede İngilizce eğitimi aldım, üniversitede de
Fransızca eğitimi almayı tercih ettim. Kış çocuğuyum
ama tamamen bir yaz insanıyım. Güneşi, neşeyi, dans
etmeyi çok seviyorum. Küçüklüğümden beri oyunculuk
ve dansa büyük bir ilgim vardı. Ailem de, sağ olsunlar, hep bana
destek oldular. Kendimi bildim bileli babam kamerasıyla benim
her anımı kayda alırdı. Bu yüzden ben de hep kamera karşısında
yeteneklerimi gösterme hayaliyle büyüdüm. Şimdi de hayallerimi
gerçekleştiriyorum.

Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü
mezunusunuz… Nasıl başladı oyunculuk maceranız?

Dediğim gibi yabancı dillere büyük bir ilgim var. Yeni diller,
yeni kültürler öğrenmeyi çok seviyorum. Oyunculuk benim hep
hayalimdi. Ailem ben daha çok küçükken beni bir cast ajansına
yazdırmıştı. İlk reklam filmim beş yaşındayken çekildi. İlk dizim de
on iki yaşında “Binbir Gece” oldu. Ben de hem dans hem de oyunculuk
adına eğitimler almaya başladım. Dört yıl bale eğitimi aldım,
sonrasında iki yıl dans ve müzikal oyunculuğu eğitimleri ile devam
ettim. Üniversite okurken de aynı zamanda oyunculuk eğitimimi
sürdürdüm.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk
dizisinde, Feride Mollaoğlu karakteri ile izleyiciler sizi
çok sevdi. Nasıl gidiyor çekimler?

Feride karakteri benim için çok değerli. Çünkü, hayat verdiğim önceki
karakterlerden tamamen farklı. Seyircilerin beni Feride Mollaoğlu
olarak sevmeleri, beni çok mutlu ediyor.
İkinci sezon çekimlerine başladık. Verdiğimiz ara boyunca seti çok
özlediğimi fark ettim. Setimiz eğlenceli geçiyor, hem çalışıp hem
eğlenebiliyoruz. Bildiğiniz gibi diziyi Ordu’da çekiyoruz. Şehrin
verdiği keyif de bizim çalışma şeklimizi olumlu yönde etkiliyor.

Sinema mı, dizi oyunculuğu mu?

Karşılaştırma yapmam pek doğru olmaz. Çünkü ikisini oynaması da
izlemesi de bana ayrı keyif veriyor.

Kendinizi üç kelime ile anlatacak olsanız nasıl
anlatırdınız?

İlk görüşte soğuk bir insan gibi görünürüm ama beni tanıdığınızda
samimiyetimi kesinlikle anlarsınız. Neşeli olmayı, insanları
eğlendirmeyi seviyorum. O gün mutsuz da olsam, enerjilerini
düşürmemek için çevreme bunu belli etmem. Herkes mutluysa ben
de mutluyum. Gergin ortamlardan da bu yüzden uzak durmaya
çalışırım.

Hayatınız için dönüm noktaları desek…

Binbir Gece dizisi ilk dönüm noktam diyebiliriz. Çünkü küçük
yaşta bir televizyon dizisinde oynamak, hayallerime giden yolda
ilk adımımdı. Kanatsız Kuşlar dizisi de öyledir mesela. Hayatımda
kararsızlık yaşadığım bir dönemde karşıma çıktı. Ve hayallerimden
vazgeçmemem gerektiğini o zaman anladım.

Seyrettiğiniz filmlerde ve dizilerde canlandırmayı en
çok hayal ettiğiniz karakter hangisi oldu?

Fantastik ve aksiyon filmlerini izlerken çok heyecanlanıyorum.
Kendimi içerisinde hayal ediyorum... Savaşçı, güçlü bir kadını ya da
süper güçleri olan bir kadını canlandırmayı çok isterdim.

Savașçı, güçlü bir kadını ya da
süper güçleri olan bir kadını
canlandırmayı çok isterdim.

Sektörünüz açısından dijital platformlar hakkında
neler düşünüyorsunuz?

Bildiğimiz gibi, çağımızda artık her şey dijital. Biz de dijital
platformlarda, oynadığımız işlerin reklamını yapıp daha geniş bir
kitleye hitap edebiliyoruz. Sosyal medya sayesinde insanlar, takip
ettikleri oyuncuların yeni projelerinden de haberdar olabiliyorlar.
Bunun yanında televizyonda tanıdıkları karakterlerden farklı olan
gerçek bizi görebiliyorlar.

Gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz?

Küçük Gizem’in hayallerini gerçekleştirmek en büyük hedefim.
Yani işimi hak ettiği şekilde yapabilmek, her zaman ve sürekli
kendimi geliştirebilmek, hep daha iyisi olabilmek...

Son olarak aşkı nasıl tanımlarsınız?

Bence aşk, engel tanımamaktır. Bu herhangi bir kişiye veya yapılan
işe duyulan aşk olabilir. Engelleri aşmak için sürekli mücadele
etmek, sürekli istemek, tutkulu olmaktır aşk...

haber

Ankara’nın Seçkin
Buluşma Mekanı
Șehrin gözde lokasyonlarından Oran’da yer alan Kuzu Effect AVM;
birbirinden renkli dünya markaları ve farklı konseptlerdeki sosyal alanları ile
ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

T

üm dünyanın karşı karşıya olduğu pandemi
sürecinde birçok alışkanlığımızla beraber alışveriş
alışkanlıklarımız da değişti. Artık alışveriş ya da
sosyalleşme ihtiyaçlarımızı karşılarken, çok daha farklı
kriterleri göz önünde bulundurmaya başladık. Sürekli
dezenfekte ediliyor olması, fazla kalabalık olmaması,
sosyal mesafe kuralının uygulanabiliyor olması,
mümkünse açık alan olması gibi faktörler; gideceğimiz mekanı
belirlememizde artık önemli rol oynuyor. Kuzu Effect AVM; bizlerin
bu hassas dönemde göz önünde bulundurduğu tüm bu kriterleri
büyük bir hassasiyetle sunuyor.

restoranları da dijital menü, sürekli dezenfeksiyon ve ekstra hijyen
uygulamaları ile ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sunuyor.

Yaz döneminde tamamen açılan teras kapıları ve tavan camları
sayesinde, hemen yanında bulunan ODTÜ Ormanı ve Eymir
Gölü’nün taptaze havası eşliğinde alışveriş deneyimi sunan Kuzu
Effect AVM; maske zorunluluğu, ziyaretçi sayısının sınırlandırılması,
sürekli dezenfeksiyon, sosyal mesafe uygulamaları gibi pandemi
dönemi ile hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen kuralları da
harfiyen uyguluyor. Resmi kurumlar tarafından yapılan tüm
denetlemelerden tam not alan Kuzu Effect AVM’nin kafe ve

Kuzu Effect AVM’nin birbirinden farklı dünya lezzetlerini,
birbirinden keyifli ve renkli konseptlerle yer aldığı Foodland
katında; suşiden fajitaya, dönerden ev yapımı hamburgere,
odun ateşinde pizzadan makarnaya kadar dünya mutfağının
vazgeçilmez tatları Foodland’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Farklı
mimarisi, konsept mağazaları ve dünya markaları ile Kuzu Effect
AVM; ziyaretçilerine bekledikleri ayrıcalıklı hizmeti sunmaya
devam ediyor. 
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Evde kalmanın oldukça önemli hale geldiği şu dönemde,
herkesin gönül rahatlığıyla spor yapabilmesi için Ankara’nın en
gözde spor merkezi Sports International da Kuzu Effect AVM’de.
Farklı konsepti ve ekipmanlarıyla, orman ve göl manzaralı
açık havuzuyla, hepsi alanında uzman eğitmenler tarafından
verilen ve haftalık olarak değişen eğitim takvimiyle misafirlerine
alışık oldukları seçkin hizmeti günümüzün gerektirdiği hijyen
standartlarıyla sunuyor.

haber

Büyük Kolej’den
Ailelere Yeni Dönem Mesajı
Pandemi nedeniyle, okuldan ve okulun sağladığı sosyal çevreden uzak kalan
öğrenciler yeni bir rutin olușturmak zorunda kaldı. Özel Büyük Kolej PDR Birimi,
bu süreçte nasıl hareket edeceğini bilemeyen öğrenciler ve aileleri için, dikkat
etmeleri gereken konular ve sergilemeleri gereken davranıșlara dair bilgiler verdi.

O

kul ortamı, çocuklar için sadece akademik
gelişiminin desteklendiği yer değildir. Okul,
çocukların özgürlüklerini ilan ettikleri; fiziksel,
duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir
alandır. Bu alandan uzak kalmak sadece akademik
gelişimde değil, diğer gelişim ayaklarında da zorluk
yaratacaktır. Tek başına okuldan ve okulun sağladığı
sosyal çevreden uzak kalmak bile büyük bir sorunken; salgın
sürecinin beraberinde getirdiği kaygılar, kayıplar ve diğer olumsuz
yaşantıların da hem çocukların ve gençlerin hem de yetişkinlerin
yaşamlarını olumsuz etkilediği bilinmektedir. PDR birimi olarak
herkesin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmasını umuyor, bu
süreçte sizler ve öğrencilerimiz için yararlı olmasını düşündüğümüz
bilgileri paylaşmak istiyoruz:
▪ Kaygının bulaşıcı bir duygu olduğunu hatırlamalıyız. Kendi
kaygı durumumuzu kontrol etmekle birlikte kaygının; bizi
olumsuz durumlar karşısında riskleri en aza indirmek, önlem
almak konusunda uyarıcı etkisi olan bir duygu olduğunu da
unutmamalıyız. Çocuklar, çevrelerindeki yetişkinlerin sakin, duyarlı
ve destekleyici olmalarına ihtiyaç duyarlar.
▪ Pandemi süreciyle birlikte bireyin en temel ihtiyaçlarından biri
olan güvenlik ihtiyacının sekteye uğradığı söylenebilir. Günlük
yaşam rutinleri, iş ve okul hayatları, boş zamanları değerlendirme
tercihleri gibi yaşamımızın her alanında yeni bir “rutin” oluşturmak
zorunda kaldığımız görülmektedir.
▪ Bedensel hareketin ve yüz yüze iletişimin kısıtlılığı, ekran
başından takip edilecek derslere yeniden uyum sürecini ve
teknolojik araçlar ile daha fazla zaman geçirmeyi beraberinde
getirecektir. Bundan sonraki süreçte çocukların ve gençlerin

teknoloji ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi ve düzenlemeler
yapması önemlidir.
▪ Bu süreçte ana akım medya ve sosyal medya okuryazarlığı
konusunda da etkin adımlar atılmalıdır. Çocukların haberleri
izleme süresini sınırlı tutmak, onları korkutucu görüntüler içeren
video ve görsellerden uzak tutarak olumsuz haberlere, ebeveyn
denetimi olmadan maruz kalmalarını engellemek, anne-babaların
kontrolündedir. Çocuk ve ergenlerin bunlardan korunmaları ve
doğru bilgiye ulaşmaları sağlanmalıdır.
▪ Anne-babalar olarak çocuklarınızın öğretmeni olmadığınızı lütfen
tüm süreç boyunca kendinize hatırlatın. Evdeki rolünüzün takip
ve destek noktasında kalmasına özen gösterin. Şartlar ne kadar
zor olursa olsun, çocukların uyum sağlama becerisinin çok hızlı
olduğunu hep hatırlayalım ve onların kendi sorumluluklarını
almalarına daha çok fırsat yaratalım.
▪ Anne-babalar olarak evden çalışıyorsak, çalışma düzenimiz ve
ihtiyaçlarımızla ilgili çocuklarımızı bilgilendirmeli, ne zaman
ara verebileceğimizi onlara önceden söylemeliyiz. Anne-baba,
özellikle de evdeyken çocuk için hep meşgul ve ulaşılmaz olmamalı;
gerçekten acil bir ihtiyaç oluşmadıkça her daim her şekilde
bölünebilir de olmamalıdır. Kimsenin çalışmadığı, tüm ailenin
dinlendiği ve birlikte zaman geçirebildiği zaman yaratabilmek
herkese iyi gelecektir.
▪ Bu süreçte hepimizin duygularımızı ifade etmeye ihtiyaç
duyduğunu unutmayalım ve evde yakınlarımızla neler
yaşadıklarına dair gerçekçi konuşmalar yapalım.
Krizlerin, içerisinde fırsatları da barındırdığını hatırlayalım.
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın verimli, sağlıklı ve başarılı
geçmesi dileğiyle… 
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Ozan Ekși

ozan@semcollections.com

ANTONIOLUPI DESIGN

Bedenimizi ve Ruhumuzu
Arındırdığımız Anlar
Günümüz yașam alanlarının, özellikle de banyoların geçirdiği evrime bakacak
olursak, hayatımızı ne kadar yoğun yașadığımızı ișimizde ve özel yașantımızda
hissetmekteyiz. Ruhunuzu arındırmak ve evinizde sakin vakit geçirmek için rahat
bir alan olușturmalıdır. İște tam burada devreye su giriyor.
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Yeni duș teknolojilerinde artık su akıșını,
rengini, sıcaklığını, kokusunu değiștiren
duș senaryoları var.

S

uyun sağladığı topraklama ile statik elektriği vücudunuzdan
atıyor ve suyun arındırıcı gücü ile deşarj oluyorsunuz. Bu
mantıkta büyük banyo mekânlarına gerçek birer Spa
atmosferi hazırlanıyor ve en iyi konforu size sağlıyor. Büyük
banyolara göre küçük banyolarda ise tam tersi, tüm kurgu
depolama -mekânı doğru yöneten fikirler- ve teknolojiden
faydalanma üzerine kurulmaktadır. Böylelikle yıkanmaarınma hareketinin odağında olan duş sistemleri önem kazanıyor. Spa’nın
ayakta olabileceğini bu tasarımlar ile kanıtlıyor.

ANTONIOLUPI DESIGN

Düşünün bir kabinin içinde pek çok düğme, kumanda var ve o küçük
metrekareyi bir cennete çeviriyorsunuz, isterseniz rengarenk ışıklar
altında Muson yağmurları yağdırabiliyorsunuz. Vücudu rahatlatan su
akışını sağlayan jetli masaj sistemi ve duş başlıklarının dışında, duş alanına
entegre edilen özel sistemler sayesinde bu alanda müzik dinleyebiliyor,
günü takip edebiliyor, hatta televizyon izleyebiliyorsunuz. Kısacası bir
Spa’da aradığınız her şey evinizin bir odasında gizli cennet olarak sizi
bekliyor.
Duş sistemlerinde değişen renkler, suyun miktarı, davetkâr kokular ve
çeşitli sesler zihninizin üzerinde dinginleştirici değişimlere sebep oluyor.
Bu değişimler de duyuları harekete geçirerek bedeni büyük oranda
tazeliyor. Çalışma hayatımızın hızlı ve yorucu temposu nedeniyle, artık her
şeyi daha hızlı yapıyoruz ve daha planlı yaşıyoruz.

ANTONIOLUPI DESIGN
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Geleceğin Wellness dünyasını
kurgulayacak ve insanı su ile
bulușturacak teknolojiler elimizin altında
diyebiliriz.
ANTONIOLUPI DESIGN

Hal böyle olunca yoğun şehir yaşamı, günlük hayatın stres
ve yorgunluğunu atarak rahatlama ihtiyacını arttırıyor. Her
geçen gün daha fazla tercih edilen yeni nesil duş sistemleri,
lüksü ve konforu evlere taşıyor. Yeni nesil duş sistemlerinde
yer alan renk terapisi, kromo terapi, su masajları gibi
fonksiyonlar banyodan çıkılmayacak kadar keyifli bir alana
dönüştürüyor.
Geleceğin wellness dünyasını kurgulamak ve insanı su
ile farklı senaryolar eşliğinde buluşturacak teknolojiler
elimizin altında diyebiliriz. Tümü, duş kavramını fiziksel ve
ruhsal iyileşme, yenilenme ve tazelenme noktasına taşıyor.
Buhar banyoları, tuz odaları, reaksiyon duşları, biosauna,
hepiderium, lacunium, masaj etkili duşlar gibi pek çok
özellik bu ürünlerde buluşuyor. Kısacası vücudunuza ve
ruhunuza önem veriyor, hayatı arada durdurarak yenilenme
yolları arıyor, kendi lüksünüzü yaratmak hatta onu evde
hissetmenizi sağlıyor. Aynı zamanda bu keyfi sadece evinizin
banyosunda çıkarmak zorunda da değilsiniz, bahçe ve havuz
çevresi de, büyük banyolar da dikey yıkanmanın güzelliğini
yaşamanız için ortak noktalar olabilir. Günümüzün duş
alanı tasarımlarında su ile baş başa kalmanın, arınmanın
ve rahatlamanın altı çiziliyor. Yeni duş teknolojilerinde
su akışını, rengini, sıcaklığını, kokusunu değiştiren duş
senaryoları var artık. Farklı ışık ve ses oyunları devreye giriyor
ve evinizdeki gizli cennetin kapısını -biliyorsunuz. 
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Cansu Canan ozgen
Ekranların Güçlü İsmi
BJK TV’de bașlayan sunuculuk kariyerine, Habertürk ve TV8 ekranlarında devam
eden, gerek güzelliği gerekse bașarılı sunumu ile yıldızı parlayan genç sunucu
Cansu Canan Özgen, mühendislikten medya sektörüne geçișini, tecrübelerini ve
son dönemde üzerinde daha fazla yoğunlaștığı YouTube kanalıyla ilgili hedeflerini
MAG okurları ile paylaștı.
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M

aden Mühendisliği eğitimini tamamladıktan
sonra kariyerinizi televizyonculukla
sürdürdünüz. Ekrana olan ilginiz kaç yaşından
beri vardı ve bu keskin dönüş nasıl mümkün
oldu?

Televizyonculuğu başarıyla yapmamı sağlayacak
yeteneklerim olduğunu, üniversite yıllarımda kendime
yönelip ne yapmak istediğimle ilgilendiğimde keşfettim. Maden
mühendisliği bölümünde başarılı bir öğrenciydim, ama bu işi yapmak
istemediğimi fark ettim. İnsanın iç yolculuğu başladığında neyi yapmak
istemediğini bilmek büyük bir avantaj oluyor. Neyi yapmak istemediğimi
anladığımda bu yola koyuldum ve güzel bir yol oldu. Hedefinizi belirleyip
elinizden geleni yaptığınızda başarılmayacak hiçbir şey yok.

Neşeli üslubunuzla pek çok isim ile astrolojiden
tarihe, gündemden siyasete uzanan geniş bir alanda
programlar gerçekleştiriyorsunuz. Yayınlarınıza nasıl
hazırlanıyorsunuz?

Çağımızın en önemli problemlerinden biri, insanların dinlemeyi
bilmemesi ve konu hakkında bilgisi olmamasına rağmen konuşabilmesidir.
Ben dinlemeyi, öğrenmeyi seviyorum. Gerçekten öğrenmek istiyorum
ve içimdeki merak duygusu, yayınları hazırlarken, ekstra bir efor sarf
ediyormuşum gibi değil de, hobimi gerçekleştiriyormuşum gibi severek
yaptığım bir aktivite haline dönüşüyor. Dolayısıyla bu sayede çok fazla
çalışıp okuyabiliyorum. Zaten okuma alışkanlığı fazla olan biriyim. Haftada
bir kitap bitirmeye özen gösteriyorum. Bu durum da bana her anlamda
büyük avantaj sağlıyor.

Önemli yayın kuruluşlarında görev aldıktan sonra, nihayet,
kendi kanalınızı kurdunuz. Bize YouTube kanalınızdan ve
kimlere hitap ettiğinizden bahseder misiniz?
YouTube kanalı benim için çok önemli. Çünkü o mecrayı bir üretim
merkezi olarak görüyorum ve kendi özel alanım olduğu için gerçek
Cansu’yu yansıtabiliyorum. Yeni dönemle birlikte YouTube kanalıma
bir takım yatırımlar da yaptım. Daha çok bilgi videolarının yer aldığı,
kimi zaman da önemli röportajların yayınlanacağı bir kanal haline
dönüştüreceğim.

Yeni medyanın gücü ve geleceği hakkında neler
düşünüyorsunuz?

Yeni medyanın etkili bir gücü var. Artılarının yanı sıra eksileri de var,
ancak ben artılarına odaklanıyorum. Mesela televizyon yavaş yavaş miadını
dolduruyor. Çünkü herkesin içindeki gücü ve potansiyeli gösterebileceği,
kendini özgürce ifade edebileceği bir platformu var. İçinde olduğumuz bu
dönemde, istisnai meslekler dışında, artık meslek grubu kalmadı. İşlerin
profesyonelleri var ve yeni medya o profesyonelleri bize tanıtmada önemli
bir mecra.

Genç yaşınızda başarılı ve güçlü bir kadın olmak nasıl bir
duygu?

Ben kendimi “başarılı” diye addetmiyorum. Çünkü başarı bir nokta değil,
bir amaca irade göstererek hizmet etmek ve sürekli yeni şeyler katarak
ilerlemektir. Güçlü olmak ise kriz anını nasıl yöneteceğini bilmek ve o an
sakin kalabilmektir. Ben de bunlara dikkat ediyor ve böyle davranıyorum.
Dışarıdan da başarılı ve güçlü gözükmek beni mutlu etti. İnsanın iç
dünyasında zaman zaman yaşadığı hezeyanlarla mücadele etmenin verdiği
özgüven, parayla satın alınamayacak değerde.

Sektörünüzde edindiğiniz misyon ve hedeflerinizle alakalı
neler söylemek istersiniz?
Medya sektöründe yola çıktığım ilk andan itibaren haber spikeri olarak
çalıştım, spor spikerliği de yaptım.

Hedefinizi belirleyip
elinizden geleni yaptığınızda
bașarılmayacak hiçbir șey yok.

röportaj

Sektörde beni en çok içine alan şey, programcılık oldu. Çünkü
programcılık, “mış” gibi davranmadığım, kendimi en iyi şekilde
ifade edip gerçek Cansu olabildiğim bir platformdu. Gerçeklik
payı olan ve insana dokunan her şey benim misyonum. Yaptığım
işlerde gerçeklik payı olmalı ve insanlara dokunabilmeli; yani
acılarını paylaşıp, dertlerine derman olmak istiyorum. Bu nedenle
insana dokunan bir gündüz kuşağı programı sunmak hedeflerim
arasında.

Gerçeklik payı olan ve insana
dokunan her șey benim
misyonum.

“Türklerin Büyükleri”nden ve yazarlık
kariyerinizden bahsedebilir misiniz?

“Türklerin Büyükleri” kitabım da dahil olmak üzere röportaj
formatında hazırladığım beş kitabım var. Yazarlık kariyeri beni
içine aldı; ancak yayınladığım her kitabımda kendime bir yazar
değil, röportajcı kimliğim olduğunu hatırlattım. Çünkü kişinin
haddini bilip kendini kandırmadan yola devam edebilmesi çok
kıymetli. Kitaplarım dışında kişisel yazılarım, denemelerim
de var. İyi-kötü hissettiğim bütün duyguları satırlara dökmeyi
seviyorum ve yazdıklarımı Instagram hesabımda takipçilerimle
paylaşıyorum. Aldığım olumlu dönüşler beni çok mutlu ediyor.
Şimdilerde ise psikolojik bir roman üzerine çalışıyorum. Yeni
romanımı Şubat ayında çıkaracağımı umut ediyorum. Asıl
bu kitabımı çıkardıktan sonra yazarlık kariyerim hakkındaki
düşüncelerimden bahsedeceğim. Çünkü bu sefer çıkaracağım
kitap, röportaj formatında değil. Tamamen kendi yarattığım
karakterleri, hisleri, cümleleri satırlara döküyorum.

156 magdergi.com.tr

Son olarak kariyerinizdeki en unutulmaz deneyiminiz
hangisiydi?

En unutulmaz deneyimim, Soma maden faciasının gerçekleştiği
gündü. Haberi ilk aldığım an, teyit edilme sürecine kadar korku
içinde dua ederek beklemiştim. Oradaki insanların neler yaşadığını
az çok anlıyordum. Çünkü ben de Maden Mühendisliği okuduğum
dönemde bir maden ocağında, yerin metrelerce altında, 30-40
gün kadar kalmıştım. Maden ocağının nasıl bir yer olduğunu,
kokusunu, hareket alanının nasıl kısıtlı olduğunu çok iyi biliyordum.
Yayın esnasında kendimi tutup sonrasında saatlerce ağladığımı
hatırlıyorum. Haberi, duygularınızı bir kenara bırakarak objektif bir
şekilde aktarmanız gerekiyor ve o haberi objektif sunmak benim için
çok zor olmuştu. Bu nedenle Soma haberi, en zor ve en unutulmaz
deneyimim oldu. 

haber

Ankara’da
Film Festivali
31. Ankara Uluslararası Film
Festivali’nin Ulusal Belgesel
Film Yarışması’nın adayları belli
oldu. Nihan Gider Işıkman, Rena
Lusin Bitmez ve Zeynep Gülru
Keçeciler’den oluşan jürinin
değerlendireceği on bir film, En İyi
Belgesel Film Ödülü için yarışacak.

TENERE - HASAN SÖYLEMEZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kitle
İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara
Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film
Yarışması Ankara’da ilk kez seyirciyle Kızılay Büyülü
Fener Sineması’nda buluşacak. Kapanış ve Ödül Töreni’nde
ilan edilecek yarışmanın kazananı aynı zamanda yirmi bin
Türk Lirası değerindeki ödülün de sahibi olacak. 

Nesibe Aydın’ın Melekleri Süper Lig’de
Nesibe Aydın Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı,
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. TÜGİAD Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Mirkan Aydın’ın
Başkanlığını yaptığı Nesibe Aydın Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselerek 20202021 sezonunda süper ligde yer alan tek okul takımı oldu. 
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Opet Golf
Turnuvası
OPET’in ana sponsorluğunu
üstlendiği “World Corporate
Golf Challenge Türkiye 2020”
COVID-19 kapsamındaki tedbirlere
uygun olarak Bodrum’da bulunan
Regnum Golf & Country Club ev
sahipliğinde gerçekleşti.

GÜRKAN BAȘEĞMEZ, NURSEL BAȘEĞMEZ, FİKRET ÖZTÜRK

TEV’in Dijital
Mezuniyeti
Türkiye Eğitim Vakfı, bu yıl ilk defa
dijital mezuniyet töreni düzenledi.
“SıraSende” temasıyla YouTube
kanalı üzerinden düzenlenen
etkinliğe aralarında ünlü isimlerin
de bulunduğu mezun bursiyerler
katıldı.
Türk Eğitim Vakfı, bu yıl mezun olan 1243 bursiyeri için
dijital mezuniyet töreni gerçekleştirdi. “SıraSende” temasıyla
gerçekleştirilen törende konuşma yapan TEV Yönetim
Kurulu Başkanı Rona Yırcalı bursiyerlerine, ekonomik
kalkınmanın temel noktasının eğitim olduğunu ve eğitimli
neslin bir ülkenin en büyük gücü olduğunu söyledi. 

Sekizincisi düzenlenen turnuvayı, Gürkan Başeğmez ve
Nursel Başeğmez ikilisinin yarıştığı Arcadium takımı
kazandı. Bora Arıcı ve Cahit Şahin’in temsil ettiği Maxx
Royal Montgomerıe takımı ikinci olurken, Baki Kara ve
Çağatay Demirayak’ın yer aldığı RE/MAX Yıldız takımı
da üçüncü olarak tamamladı. Kazanan takımlara ödülleri,
OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk ve
Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk tarafından
verildi. 

röportaj

Ugur Talayhan
Otelciliğin Mutfağından
Zirvesine
Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye & Azerbeycan
Accor Lüks Markalardan sorumlu Bölge Bașkan Yardımcısı Uğur Talayhan,
așçılıkla bașlayan ve sonrasında otelcilik sektörünün zirvesine uzanan kariyeri ve
sektör güncelinin analizi üzerine yönelttiğimiz soruları MAG okurlar için yanıtladı.
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K

ariyer yolculuğunuz ve bugün sadece
Türkiye’de değil dünyada üstlendiğiniz
sorumluluk hakkında bilgi verebilir misiniz?

Henüz ortaokul çağındayken yaz aylarını mutfaklarda
çalışarak değerlendirirdim. Bu sayede insanları mutlu
etme duygusunun beni ne kadar kamçıladığını gördüm.
Sonrasında yurt dışına açılarak Londra’da önce Muftak
Şefi ardından Yiyecek & İçecek Müdürü oldum. Daha sonra sırasıyla;
Portekiz, Dubai ve Çin’de değişik yöneticilik pozisyonlarında devam
ettikten sonra kariyerimin ilk başladığı nokta olan İstanbul’a yirmi
bir sene sonra, 2017 yılının Haziran ayında döndüm. Şu anda ise
Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Genel Müdürlüğü ve Türkiye
& Azerbeycan Accor Lüks Markalardan sorumlu Bölge Başkan
Yardımcılığı pozisyonumu devam ettiriyorum.

Otelcilikte lüksü, misafirlerin kendilerini
ev konforunda ve güveninde hissetmesi
olarak tanımlayabiliriz.

Pandemi ve takip eden süreç otelcilik sektörünü nasıl
etkiledi? Bu dönemdeki hangi değişimlerin pandemi
sonrasında da sürmesini bekliyorsunuz?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüsten
(COVID-19) ekonomik olarak en çok etkilenen sektörlerden biri
otelcilik oldu. Otel doluluklarımız yüzde seksen kadar bir anda
küçüldü. Çıkan genelgeler kapsamında restoranlarımızı ve sağlık
kulübümüzü kapattık. Otelcilik deneyiminde geçirdiğim en zor
zamanlardı, diyebilirim. Otelin ışıklarının bile aylarca kapalı olması
ve burada tek başıma yaşamam çok moral bozucuydu.

Turizm sektöründe oluşan krize karşı tüm dünyada
reaktif stratejilerin uygulanması gerekti. Siz kendi
yetki alanınızda hangi tedbirleri aldınız?

Swissôtel The Bosphorus, Istanbul olarak misafirlerimize her daim
sıcak ve içten karşılamanın yanı sıra güvenli bir deneyim sunmayı
vaat etmekteyiz. Swissôtel olarak pandemi süreci öncesinde de
gıda güvenliği ve hijyen konusunda yüksek standartlara sahiptik.
Marka içi denetlemelerimiz, bakanlık denetlemelerimiz ve bağımsız
kurumlar tarafından yapılan denetlemelerimizde her zaman
yüksek standartlarımızla örnek teşkil ettik. Pandemi sonrası
da ilave yapılandırmalarımızla gıda güvenliğimizi, çalışan ve
misafirlerimizin güvenliğini sağlayacak önlemlerle faaliyetlerimize
devam ediyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak eğitimler almaya devam
ediyor ve kişisel koruyucu donanımlar hakkında bilinçlendiriliyor.
Tüm bu önlemlerimiz sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından konaklama tesisleri için hazırlanan Güvenli Turizm
ve Accor Lüks Marka #ALLSAFE standartlarını referans alarak,
denetim ve sertifikasyon konusunda dünya lideri olan Bureau
Veritas tarafından denetlenerek uygunluk sertifikalarını almaya hak
kazandık.

Aslında bu süreç turizmin ülke ekonomimiz açısından
önemini de bir kez daha göstermiş oldu. Bu konuda
neler söylemek istersiniz?

Türkiye turizm anlamında gerçekten çok şanslı bir ülke. Turizmin
pek çok çeşidinde ihtiyaca yönelik hizmet sağlıyor. Resort
otelcilikten, Kongre Turizmi’ne, Sağlık Turizmi’nden Kış Turizmi’ne
kadar pek çok alanda hizmet vermekte. Önceki dönemlerde yaşanan
kriz durumlarında bu çeşitlerden bir ya da birkaçı etkilenirdi,
pandemi süresince ise tüm turizm çeşitleri etkilendi. Bu da ülkemiz
için çok büyük bir ekonomik etki yarattı.

Türkiye’nin dünya turizmindeki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Sizce ülkemizi turizmde daha da ileriye
taşıyacak adımlar neler?
Türkiye gerçekten çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Açıkçası

bazı alanlarda hala gelişime açık olduğumuzu düşünüyorum. Bu
içinde yaşadığımız dönemde sağlık konusunda ne kadar başarılı
olduğumuzu tekrar gördük. Sağlık Turizmi ve Gastronomi
Turizmi’nin daha da büyüyebileceğine inanıyorum.

Otelcilikte kaliteyi belirleyen ve ayrıcalıklı hizmeti
yaratan, lüksün çizgisini nasıl tanımlarsınız?
Aslına bakarsanız lüks tek bir cümle ile tanımlanması kolay
olmayan bir tabir. Otelcilikte lüksü, misafirlerin kendilerini ev
konforunda ve güveninde hissetmesi olarak tanımlayabiliriz.
Cömertliğe ve güzel ev sahipliğine de inanan birisi olarak; lüks
otelde misafirin, kapıdan giriş yaptığı andan itibaren kendisini
ayrıcalıklı hissetmesi gerektiğini düşünürüm. Bu kimi zaman
muhteşem bir boğaz manzarasıyla kimi zaman personelin bir
gülümsemesiyle kimi zaman da iyi bir yemekle hissedilebilir.

Dünyada lüks turizme dair gelecek trendler
ve sektörün takip edeceği seyir hakkında neler
söylemek istersiniz?

Dünyada lüks otel markaları gittikçe artış göstermektedir.
Açıkçası ben bir süre daha bu şekilde yükselen bir trend
olacağını düşünüyorum. Lüks daha da lüks olacak. Misafirler
ya lükse gidecekler ya da uygun bütçeli seçeneklerle seyahat
edecekler. Lüksün çok daha güzel seçeneklerle geleceği, devasa
lüks şirketlerin yerine butik, kişiye özel, isteklere yönelik kalite
ve noktada servis veren lüks markalar olacağına inanıyorum.
Otuz-kırk otelli butik, ultra lüks markaların daha başarılı
olduğunu gözlemliyoruz. Bu oteller, memnuniyeti yükseltirken
odasını da iki kat yüksek fiyata satabiliyor. Çoğu insan da artık bu
markalarla anılmak istiyor.

Sizinle aynı sektörde kariyer hayali kuran gençlere
tavsiyeleriniz neler?
Ben tam anlamıyla işin mutfağından geldim, çok çalıştım.
Başarının en önemli sırrının ise çalışmak olduğuna inanıyorum.
Gençlere tavsiyem iyi bir eğitimin ardından çok çalışsınlar.
Otelcilikte farklı departmanlarda görev alarak bakış açılarını
genişletsinler. Yurt dışında deneyim kazanmak için fırsatları
zorlasınlar. Yaptıkları işi sevsinler. Bizim işimiz çok külfetli ama
aynı derecede de zevkli bir iş olduğu için sevdikleri işi yaparken
de zevk alacaklardır. 
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Eşsiz Manzarada Ziyafet
Lezzet tutkunlarını eșsiz manzarası eșliğinde bulușturan Kuzu Effect AVM’de
bulunan Seyfi Balık, benzersiz menüsü ile konuklarını ağırlıyor.

M

ogan Gölü manzarası ile şık sunumlarını misafirleriyle
buluşturan Seyfi Balık, zengin menüsü ile lezzet
tutkunlarını ağırlıyor. Günlük hazırlanan mezeleri ve geniş
menü seçeneği ile sıra dışı tatlar sunan Seyfi Balık, keyifli
sohbetlere lezzetleri ile ev sahipliği yapıyor.

Kendine özgü tatları ve tarifleri ile hazırladıkları menüyü
anlatan usta şef Zafer Özer, beybi ıspanak eşliğinde ızgara dil şiş tarifini
paylaştı. Özel bir lezzet olarak misafirlerine sunduklarını belirten Özer,
Ankara’da yapılmamış bir lezzet olduğunu belirtti.
Dil balığının özel bir balık olduğunu belirten Zafer Özer, “ Öncelikle balığı
marine ediyoruz. Bir gün süre ile marine edilmesi çok önemli. Yanında
özellikle beybi ıspanak kullanıyoruz. Birbirlerinin lezzetini ön plana

çıkarmaları yönünden, lezzetli bir uyumları var. Marine
edilirken özellikle zeytinyağı kullanıyoruz. Püf noktası
da burada bulunuyor. İçerisinde sos olarak kullandığımız
baharatlar ile zenginleşen karışımımızla harmanladıktan
sonra misafirlerimize sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Baharatın balığa ayrı bir lezzet kattığını vurgulayan usta
şef, “ Özellikle taze baharatlar taze kekik, rozmarin gibi
baharatlar değişik aromaları ile farklı lezzetler katıyor” dedi.
Meze çeşitliliği bakımından da farklı lezzetleri
harmanlayan Seyfi Balık, Ankara’nın en gözde
lokasyonunda bulunan Kuzu Effect AVM’de keyifli
sohbetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 

karma

Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

Kartal ve İnsanlar
Pandemik, ekonomik, psikolojik ve astrolojik olarak zorlu bir yıl yașadığımız açıkça
ortada. Bu süreci yönetmek ve negatifliği pozitife dönüștürmek hepimiz için
ne önemli konu. İște tam da noktada, tatil yapamadan evde geçirdiğimiz yaz
döneminde, motivasyonumuzu ve enerjimizi yükseltip harekete
geçmek yine bizim elimizde.

B

u yaz bana en çok sorulan konu; “Motivasyonumuzu
tekrar nasıl yükseltebilir, yeni döneme iyi bir
başlangıç yapabiliriz?” oldu. Bu konuda verdiğim
eğitimlerde ve sosyal medya üzerinden yaptığım
paylaşımlarda örnek almamız gereken derslerin,
doğanın içinde olduğunu anlatıyorum. Örneğin
kartal, yaşam biçimi ve davranışlarıyla insanlığa öyle güzel yön
veriyor ki alacağımız ilham, bütün hayatımızı değiştirebilecek
güçte.

Kartalın sırtındaki Karga;

Doğada hiçbir hayvan kolay kolay kartala saldıramaz. Ancak bir
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hayvan, karga, kartalların başının belasıdır. Sırtına konar ve sürekli
boynunu, başını didikler. Kartal ise kendinden emin bir şekilde
kendini didikleyen kargaya hiç aldırış etmiyor. Ona ayıracak vakti
yok.
Avcı kuşların en büyüğü olan kartal, sürekli diğer kuşlar tarafından
taciz ediliyor aslında. Bazen kendilerini kovalayan kuşlar o kadar
inatçı oluyor ki, kartallar bir sivrisinek sürüsü tarafından takip
ediliyor gibi görünüyor. Ama kendi gücünün farkında... Peki
Kartal kargaya ne mi yapıyor? Kargaya rağmen yoluna devam
ediyor. Yükseliyor... Yükseliyor da yükseliyor... Karga bu esnada
didiklemeye devam ediyor. Ancak irtifa arttıkça, oksijen azaldıkça

daha az didikleyebiliyor ve de sersemliyor. Bir süre sonra, kartal
yüksekten uçarken; karga sersemliyor, bayılıyor ve düşerek
ölüyor..

Kıssadan hisse

Kendi gücünüzün farkında olun. Siz yükselirken sizi aşağı
çekmek isteyenler olabilecektir. Ancak siz hedefinize yaklaştıkça
onlar azalacak ve sonra da bertaraf olacaklardır.

Herkesin farklı bir becerisi
vardır. Önemli olan bu beceriyi
keșfedip ona yönelmektir.

Kim bir kartalın sırtında uçmayı istemez ki?

Bize anlatacağı bir hikayesi var kartalın. Bir kartal güçlü
kanatlarıyla havadan süzülerek pençeleriyle bir kuzuyu
yakalamış ve yemek için yuvasına götürmüş. Bu arada bir ağacın
dalları arasından olup biteni izleyen karga da kendisini kartalın
yaptığını yapabilecek kadar kuvvetli zannetmiş. Tüylerini
kabartmış, kanatlarını açmış ve hemen gözüne kestirdiği
büyük bir koçun sırtına inmiş. Ancak koçu yerden kaldırmaya
çalışması boşunaymış. Bunu anlayınca uçarak uzaklaşmak
istemiş ancak pençeleri koçun yünlerine dolandığı için bunu
yapamamış. Panikle çığlık çığlığa bağırmaya başlayınca Çoban
kargayı fark etmiş ve yakalayarak bir kafese koyup evine
götürmüş.
Çobanın çocukları babalarının kendilerine getirdiği bu hediyeyi
çok sevmişler ve sormuşlar.
“Bu ne kuşu babacığım.”
“Bu bir karga” demiş babası. “Ama kendisini kartal zannediyor.”
“Yeteneklerinizin ve gücünüzün farkında olun. Herkesin
farklı bir becerisi vardır. Önemli olan bu beceriyi keşfedip ona
yönelmektir. Kibre kapılıp daha önce tecrübeniz olmayan işlerin
altından hemen kalkabileceğinizi beklemek bir hatadır.”

Kartallar ve İnsanlar

Kartal, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. Yetmiş yıla kadar
yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için, kırk
yaşındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadır.
Kartalın yaşı kırka vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini
yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp
tutamaz duruma gelir. Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır
yemek yiyemez hale gelir. Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır. Tüyleri
kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır.
Dolayısıyla kartal burada iki seçimden birini yapmak
zorundadır:
-Ya ölümü seçecektir,
-Ya da küllerinden yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini
yaşayacaktır.
Bu zorlu yeniden doğuş süreci yüz elli gün kadar sürecektir. Bu
yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir
kayalıkta, artık uçmasına gerek olmayan bir yerde, yuvasında
kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir
şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası
yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre yeni gagasının
çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile
pençelerini yerinden söker çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal
bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. Beş ay sonra
kartal, kendisine yirmi yıl veya daha uzun süreli bir yaşam
bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır
duruma gelir.
Kendi yaşamımızda sık sık yeniden doğuş süreci yaşamak
zorunda kalırız. Zafer uçuşunu sürdürmek için, bize acı veren

eski alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden ve anılarımızdan
kurtulmak zorundayız. Ancak geçmişin gereksiz safrasından
kurtulduğumuzda, deneyimlerimizin yeniden doğuşumuzun
getireceği olağanüstü sonuçlarından tam olarak yararlanabiliriz.

Kendini Tavuk Sanan Kartal Hikayesi

Bir gün civcivler dışarıda oynarken bir kartal yumurtası
buldular ve gizlice kendi kümeslerine getirdiler. Yumurta
oldukça büyüktü ve bunun çok büyük tavuğa ait büyük bir
yumurta olduğunu düşündüler.
Daha sonra anne tavuk kümese geldi, ona da bunun büyük
bir tavuk yumurtası olduğunu söylediler. Böylece anne tavuk
bu yumurtayı bağrına bastı ve üstünde kuluçkaya yattı. Bir
gün yumurta çatladı ve içinden siyah tüylü çok farklı bir şey
çıktı. Tüm tavuklar onun farklı görünen bir civciv olduğunu
düşündüler. Bu farklı civciv, büyümeye başladıkça daha da
farklı görünmeye başlıyor, tüyleri uzuyor, güzel siyah bir renge
bürünüyordu. Ancak annesi sandığı tavuk dahil olmak üzere,
çevresindeki herkes onun bir tavuk olduğu konusunda o kadar
emindi ki, kendisi de bu farklılığı hiç sorgulamıyordu. Annesi
tavuk, onu bir tavuk gibi büyütmeye çalışıyor, onu tehlikelerden
korumak için çeşitli korunma yöntemlerini öğretiyordu.
Bir gün kümeslerinde otururken, havadan hızla heybetli bir kuş
geçti. Kendini tavuk sanan kartal annesine dönüp sordu:
– Anne bu ne?
– O bir kartal yavrum. Kuşların en heybetlisidir.
– Ben de onun gibi uçabilir miyim anne?
– Hayır yavrum, sen bir tavuksun. Senden önce pek çok kişi
denedi ama başaramadı. Bu yüzden sonunda hayal kırıklığı
yaşayacağın bir hayalin peşinden gitme, kendini üzme.
Kendini tavuk sanan kartal, annesinin söylediklerini çok fazla
sorgulamadan kabul etti. Hala içinden gelen ses, aslında onun da
uçabileceğini söylemesine rağmen, fazla üstüne gitmedi ve hiç
denemedi.
Bir kartal olarak doğdu ama bir tavuk olarak hayatını geçirip, bir
tavuk olarak öldü.
Doğadan öğrenecek hatta alacak çok fazla ders var, yeter
ki görmeyi bilin ve insan olarak nefsinize ve hırslarınıza
yenilmeyin. Dünya herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahip,
hırslarını değil.
Eylül ayında yeni dönemin başlangıcıyla bize huzur ve sağlıkla
gelsin, hayallerimize doğru yolculuğumuz kaldığımız yerden
eksilmeden devam etsin. 

düğün

FERRUZ -NURTEN MUTLUCAN, SEVGİ ALTINTAȘ

MERT-ZELİHA SAYAR

Büyük Aşkta
Mutlu Son
İşletmeci Anıl Mutlucan ve
“El İşi” mağazasının
sahiplerinden Eda Altıntaş La
Mozza İncek’te gerçekleşen
düğün ile dünya evine girdi.
Beş yıl önce tatilde tanışan çift, 1 ay önce aile arasında
gerçekleşen bir organizasyon ile nişanlanarak evlilik
yolunda ilk adımı attılar. Düğünde tüm konuklar
ve genç çift muhteşem bir gece geçirdi. Çift gecenin
ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.
Düğünün ardından çiçeği burnunda Altıntaş ve
Mutlucan çifti balayı adresi olarak Ege sahillerini
tercih etti. Genç çift, mutlu günlerinde kendilerini
yalnız bırakmayan misafirlerle yakından ilgilendi. 
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EDA ALTINTAȘ, ANIL MUTLUCAN

ZAFER YILDIRIM

ȘAHİN-AHU TURGUT

Düğüne,
iș, cemiyet
ve siyaset
hayatından pek
çok isim katıldı.
UMUT ÖNDER-DENİZ ALTINTAȘ

BETÜL-MUSTAFA-SERVET KOÇ

OSMAN KARAGÖZ

davet

OYA DEMİR

GÜLİN TURGUT

Aç Olan
Sen Misin,
Duyguların mı?
Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak
ve konuğu Oya Demir, Panora
Çırağan Et Lokantası’nda “Aç
olan sen misin, duyguların
mı?” isimli bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Sağlık beslenme ve duygular arasındaki
bağlantıya vurgu yapan Günebak, sunumun
ardından konukların sorularını cevapladı.
Etkinliğin katılımcıları Tuba Günebak ve Oya
Demir’in aktardığı önemli bilgileri büyük bir
ilgiyle takip etti. 
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TUBA GÜNEBAK

davet

AYSU YAVUZ

MEHMET ALİ GÖKSU

NİLGÜN GENÇ

MELTEM YILMAZ

Turkish
Coffee Lady
Tanıtıldı
Gizem Şalcıgil White tarafından
hayata geçirilen ve Türkiye’nin
kahve hazinelerini dünyaya
tanıtma misyonu ile yola çıkan
Turkish Coffee Lady, Ankara
Chefs Touch’ta özel bir lansman
ile tanıtıldı.
İş ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı
lansmanda konuklar kahvelerin tadına baktı. Güzel
yorumlar alan TCL, aynı zamanda her satışından
yüzde 5’lik bir geliri de kadın girişimciliğini
desteklemek amacıyla bağışladı. 

GİZEM ȘALCIGİL

röportaj

mehmet gezen
Yeni Nesil Şef

Özellikle deniz ürünlerinde yakaladığı bașarıyla ünü ülkemiz sınırlarını așan Șef
Mehmet Gezen, ortaokulda bulașıkçılıkla bașlayan kariyer yolculuğunun kendisini
getirdiği nokta ve yemek yapma konusunda sahip olduğu birikimle
ilgili merak edilenleri yanıtlıyor.

B

ize kendinizden ve aşçılık kariyerinizden
bahsedebilir misiniz?

1986 yılında Bitlis ilinin Ahlat ilçesinde dünyaya
geldim, on üç kardeşlik bir kalabalık ailenin onuncu
çocuğuyum. Evli ve iki kız çocuğu babasıyım.
Çocukluğumda aşırı çekingen ve içine kapanık birisi
olmama rağmen çok iyi bir seviyede gözlemleme
kabiliyetim vardı.

becerimin gelişmesine ne kadar katkıda bulunduğunu ve mesleki
kariyerime yön verdiği gerçeğini göz ardı edemem.
Aşçılık kariyerim; ortaokul yıllarımda, on beş yaşındayken,
babamın “Yaz tatilinde boş gezmesin, hem evin eksiklerine de
katkısı olur.” diye düşünerek beni bir dinlenme tesisine bulaşıkçı
olarak vermesiyle başladı. Bulaşık yıkarken bile işimi çok titizlikle
yapar; hatta bulaşıklar bitince şefe salata doğrama, et döneri takma
ve diğer işlerde de yardım ederdim.

Maddi imkansızlıklar yüzünden çocukluğumda babamın veya
bir başkasının bana bir oyuncak hediye aldığını hatırlamıyorum.
Hal böyle olunca bizler şartları zorluyor kendi oyuncağımızı
tahta, plastik vb. materyallerle kendimiz yapıyorduk. Bu durum el

Mutfağa çok meraklı olmam ve işimi temiz yapmam mutfak
şefinin gözünden kaçmadı ve yeni bir bulaşıkçı bulup beni kendi
yanına yardımcı olarak aldı. Ortaokul bitene kadar o restoranda
çalıştım ve et-tavuk adına bütün menüyü öğrendim. Okul
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bittiğinde benden iki yıl önce Ankara’ya gelen ve şimdi benim kadar
tanınan abim Faruk Gezen beni Ankara’ya getirdi. Bir deniz ürünleri
restoranında çalışan abim bana sektörün bol çeşitli ve gelişime açık
bir sektör olduğu fikrini anlatmıştı. Böylece ikimiz sözleşip mesleki
kariyerimizde, deniz ürünlerinde ilerlemeyi kararlaştırdık.

Mesleğiniz her evde amatör olarak da icra ediliyor. Peki
sizin profesyonel olarak yürüttüğünüz aşçılık günlük
hayatınızın neresinde?
Aşçılık benim hayatımın tam odak noktasında yer almakta. Ben evde,
işte veya doğada yemek pişirmediğim günü çok stresli geçiriyorum.
Yemek yaparken aklımdaki her şeyi bir kenara bıraktığım için hiç
yorulmuyor, hatta dinleniyorum, diyebilirim. Mutfağı, bıraksalar orada
yatacak kadar çok seviyorum.

Sizce eğitim alan herkes güzel yemek yapabilir mi?

Tabii ki eğitim alan herkes yemek yapabilir. Ancak eğitim alan herkes
iyi ve lezzetli yemek yapamaz. Bu farkın yetenek ve ilgi alanı ile alakalı
bir durum olduğu düşüncesindeyim. Bence yemek yapmayı seven ve
gözlem yeteneği iyi olanlar bir adım önde.

Bazı insanların elinin lezzeti olduğuna katılır mısınız?

Evet, her insanın el lezzeti farklıdır. Beş ayrı insana aynı gramajda ürün
verip tarifleri uygulamalı olarak gösterseniz ve beşi de aynı yemeği aynı
şekilde yapsalar bile yemeklerin lezzeti farklı olur.

Dünyada en çok sevdiğiniz mutfak hangisi?

Tabii ki Anadolu mutfağı. Çünkü Anadolu, tarihte birçok medeniyete
ev sahipliği yapmış ve mutfak alanında her medeniyetten bir şeyler
öğrenmiştir. Bu durum, günümüze kadar çok zengin bir mutfak ve
damak tadını oluşmasını sağlamıştır.

Deniz ürünlerine olan ilginiz nereden geliyor? Balık
döner yapma fikri nasıl oluştu?

Balıklara olan ilgim on dört yaşında başladı. Van Gölü’nde, Nisan
ayında, tatlı suya göç eden inci kefali balığını yakalayıp dere kenarında,
yenilebilir, geniş yapraklı otlara sarıp közün içinde pişirmekle
başlamıştı.
Balık döner fikri balıktan daha neler yapılabilir, düşüncesi ile yola
çıkılarak ortaya çıktı. Uygulamasam içimde ukde olacaktı. Yanımdaki
ekibim çok abarttığımı söyledi, ancak fikri uygulayıp gerçekleştirdikten
sonra hepsi beni alkışlamıştı. Aynı ilgi sosyal medya ve TV
kanallarından da gelince balık döner fikri bir anda herkesin dilinde
dolaşır oldu.

Ününüz ülkemiz sınırlarını da aştı. Mehmet Gezen yurt
dışında nasıl karşılanıyor?
Her ne kadar sosyal medyada dünya ülkelerinden her gün
yüzlerce destek mesajı gelse de, yurt dışına gitmeden önce o kadar
tanındığımızın farkında değildim. İnsanlar bizim tariflerimizi her
gün evlerinde de denediklerini anlattı ve onların ailesinin bir parçası
olduğumuzu hissettik. Verdiğimiz emeklerin karşılığını, insanların
yüzlerindeki mutlulukla alıyoruz.

Günümüzde yemeğin sadece tabaktaki sunumu değil,
yeni medya mecralarında ne şekilde yer aldığınız ve
imajınız da çok önemli. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?

Yeteneğine, bilgisine, tecrübesine yenilikçi karakterine ve yaptığı işe
olan aşkı değil de sosyal medyanın gücüne ve şovlarına güvenerek
yola çıkan şeflerin başarılı olma ihtimalinin çok düşük olduğu

düşüncesindeyim. Çünkü bir mekana gidip o yemeği
tadan insanlar TripAdvisor, Foursquare, Zomato gibi sosyal
medya programları sayesinde restoran ile ilgili yorumlarını
bırakabiliyor. Böylece her müşteri dünyaca ünlü bir gurme
rolüne bürünebiliyor.

Yapmayı sevmediğiniz bir yemek var mı?

Başkasının kuralları ile emir altındayken yemek yapmayı
sevmiyorum. Askerliğini aşçı olarak yapmış biri olarak askerde
çok zorlandığımı söyleyebilirim. Yemek yaparken kendimi
özgür ve özgün hissetmeliyim. Sıradan bir yemek dahi olsa
kendimden bir dokunuş katamıyorsam o yemeği bir daha
yapmak istemem. Onun haricinde her yemeği yaparım, lezzetli
olmak kaydı ile de her yemeği yerim.

İyi bir aşçının sahip olması gereken özellikler
nelerdir?

▪ Aşçılığı seviyor olması,
▪ Pratik bir zekaya sahip olması,
▪ Temiz ve titiz olması,
▪ Sabırlı olması,
▪ Şeflerine karşı saygılı olması,
▪ Çalışkan ve güvenilir olması, gibi özellikler sıralayabilirim.

Sizden ilham alarak aşçı olmak isteyeceklere
tavsiyeleriniz nelerdir?

Öncelikle mesleğe ilk başladıkları yıllarda onları, uzun ve
yorucu çalışma koşulları başta olmak üzere, birtakım zorluklar
bekliyor olacaktır. Bu zorlukların onlar için bulunmaz birer
olgunlaşma evresi olduğunun bilincinde olsunlar. Hayal
ve hedeflerinden asla vazgeçmesinler, asla pes etmesinler.
Yaptıkları yemek yansa bile havlu atmasınlar, yeni bir sayfa
açarak baştan başlasınlar.
Meslek Basamaklarını yavaş yavaş tırmanacaklar. Şef olmadan
önce iyi bir usta olmaya çalışırlarsa çevrelerindeki herkesin
saygısını kazanacaklardır. Bu durum onları şefliğe hazırlayacak
ve yollarını açacaktır. Mesleği öğrenirken eğitimlerini de
aksatmasınlar, hatta turizm sektöründe olduklarının farkında
olarak eğitimlerinin yanında mutlaka yabancı dillerini de
geliştirsinler. 

üçüncü göz

Sinem Yıldırım

sinemmmyildirim@gmail.com

URLA AYDA BAĞLARI

Ege’de Huzurun
Adresi Urla
Pek çok negatif yönünün yanı sıra bazı pozitif özellikleri de olan bu virüs
hayatımızı her șekilde etkiledi. Pandemi nedeniyle yurt dıșına çıkıșlarda
yașanan engeller hepimizi cennet vatanımızın henüz göremediğimiz cennet
köșelerine yönlendirdi. Benim gibi tipik bir Yay burcu iseniz seyahat etmenin
yașamımdaki önemini biraz hissedebilirsiniz.
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Urla mutlaka
yașamanız,
tatmanız
gereken
yerlerden biri.

AYȘE HANIM KONAĞI

B

URLA KIYILARI

enim valizim her zaman kapının arkasında durur.
COVID-19 sebebiyle uçmak hayal olunca direksiyon
başına geçerek cennet vatanımın yollarında,
kilometreleri ardımda bırakmaya başladım. Urla’ya
ulaşmam sadece dört saatimi aldı, ki ömrü trafikte
geçen biz İstanbullular için bu süre hiç bir şey demek.

Pek çok açıdan bir cennet olan Urla’da Ayşe Hanım Konağı’nda
kaldım. Sahibi Sezer Dermenci, kardeşleri ile gerçekten bir cennet
yaratmış. Adeta bir hayvan çiftliğindesiniz, bahçesine girdiğiniz
an etrafınızı her çeşit canlı sarıyor. Eşsiz ve özenli servisi ile
hazırladığı çeşitli kahvaltıları, Urla şarabıyla sunduğu lezzetli
yemekleri ile sizi büyülü bir konakta gibi hissettirecek. Geceleri
muhteşem aydınlatılmış ağaçlarla dolu bahçesi, derinden gelen
etkileyici müziği ve zevkle donatılmış çiçekli sofralarıyla bir şölen
deneyimleyeceksiniz. Özellikle bahçesindeki büyük bungalov
tipi odası büyülü bahçede bir cennet. Beş senedir başarıyla
müdavimlerini ağırlamaya devam eden konak, yaz kış açık ve
yılbaşı geceleri için özel etkinlik organize etmekte.
Ayrıca Ayşe Hanım Konağı’nda kültürel, sanatsal faaliyetler ve
müzik konserleri de gerçekleştiriliyor. Hem yazın hem kışın
çok keyifli olan Ayşe Hanım Konağı’na mutlaka tekrar gelmek
isteyeceksiniz.

AYȘE HANIM KONAĞI

üçüncü göz

DENİZALTI RESTORAN

MANEJ URLA

Yemek için sizlere iki yeri tavsiye edeceğim. Biri Odurla, diğeri Denizaltı Restoran.
Odurla, zeytin ağaçlarıyla dolu bir orman adeta. Her yeri minik, tarla benzeri,
ekili alanlarla dolu. Çünkü burada yediğiniz her şeyi kendileri yetiştiriyorlar,
topraktan çıkarıp direkt olarak tabağınız için hazırlıyorlar. Yemekleri kadar
aydınlatması ve hizmeti de harika. Değişik lezzetleri olan bu mekanı en azından
bir kez denemelisiniz.
Bir diğer mekan önerim ise yörenin en eski işletmelerinden biri olan Denizaltı
Restoran. Tam yirmi beş yıldır beldenin en gözde mekanı ve her daim dolu.
Adeta denizin içinde ışığı, dekorasyonu ve çeşitli mezeleriyle oturup bir daha
kalkamayacağınız, harika nostaljik şarkılar dinleyip manzaraya dalıp gideceğiniz
bir lokasyon. Yaz kış açık olan Denizaltı’nın müdavimi olacağınızdan eminim.
Benim gibi gökyüzüne aşık biriyseniz ve farklı bir deneyim yaşamak isterseniz
Manej Urla’yı görün derim. Burada bir gece kaldım. Odaları son derece değişik.
Kerpiç duvarlar ve pervaneyle serinlediğim doğayla iç içe bir gece oldu. Bu
gecenin en büyük özelliği ise Suna Hanım ile beraber dolunayda yaptığımız
piknikti. Gece yarısı dev bir dolunayın altında size özel hazırlanmış piknik
sepetinizle çimenlere uzanıp, rüzgar güllerinin çıkardığı hipnotik ses eşliğinde
gökyüzünün koyu karanlığında kayboluyorsunuz. Etrafınızda öten gece
kuşlarına ağustos böceklerinin sesi karışıyor ve bu eşsiz senfonide siz, hayatınızın
en unutulmaz anlarından birini yaşıyorsunuz. Sabah kahvaltısını da piknik
şeklinde yaptıktan sonra isterseniz Manej’de at binebilirsiniz.

DENİZALTI RESTORAN

Çok sayıda üzüm bağlarına sahip Urla yöremiz, kaliteli üzüm ve şarapçılık
alanında adını dünyaya duyurmuş markalarımıza ev sahipliği yapan bir yer.
Birkaç bağda şarap tadımları yaptık. Hem bağlar hem mekanlar gerçekten çok
etkileyici ve çok şık dekorasyonlarla inşa edilmiş. Sunumlarında tecrübe ve
gustosu olan etkileyici bir yerdi.
Ülkemizin sihirli toprakları çok bereketlidir. Toprağı tanıyan ellerin
dokunuşlarıyla ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil edecek daha nice
mahsulümüzün olduğunu bilmek mutluluk verici.
Urla mutlaka yaşamanız, tatmanız gereken yerlerden biri.
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URLA ÜZÜM BAĞLARI

haber

JORGE LAVOS COSTA

Octo’da Lezzet Şöleni
Karaköy’ün yükselen restoranı Octo’nun Portekizli șefi Jorge Lavos Costa’nın
hazırladığı yaz menüsü ile benzersiz bir deneyim sizi bekliyor.

B

enzersiz manzarası ve terasıyla, Karaköy’ün yeni değeri
JW Marriott Istanbul Bosphorus’un 9. katında yer
alan, İstanbul’ın yeni restoranı Octo, unutulmaz bir
yemek deneyimi ve özgün tasarımı ile öğle ve akşam
yemekleri için taze, doğal ve yerel malzemelerden
oluşan benzersiz bir menü sunuyor.

Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Haliç, Kız Kulesi ve
Boğaz Köprüsü’nün bir arada görüldüğü, Adalar’a kadar uzanan
benzersiz bir manzaraya sahip olan ve dört bir yanı açılabilir
restoranda kendinizi bir geminin güvertesinde gibi ferah
hissedebiliyorsunuz.
Octo’nun Portekizli şefi Jorge Lavos Costa, bizlerin de evlerimizde
kullandığımız deniz ürünlerini kalite ve ustalığıyla birleştirerek
enfes lezzetler yaratıyor. Costa’nın menüsü yerel deniz ürünleri ve
bölgenin meze kültürünü harmanlayarak restoran konuklarına
harika bir deneyim sunuyor.
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Şefin spesiyalleriyle oluşan menüde; Portekiz usulü ahtapot
salatası, morina balığı kroket, Portekiz usulü yeşil çubuk fasulye
tempura ve fırında ahtapot gibi alternatiflerin yanı sıra, son
zamanların çok beğenilen tatlarından Churros ve menüye yeni
eklenen Çilekli Pavlova bulunuyor. Sadece yemek menüsüyle değil,
sunduğu atıştırmalıklar ve artisanal kokteylleri ile Octo’nun barı
da hem yemek öncesi hem de yemek sonrası için önemli bir tercih
sebebi haline geliyor.
“Praia da Viera” isimli bir sahil kasabasından gelen Portekizli şef
Jorge Lavos Costa: “Yerel üretime saygı duymak, restoranımı çevreye
duyarlı hale getirmek ve sürdürülebilir olmak savunduğum
şeyleri özetliyor.” diyerek tariflerin köklerine olan bağlılığını
da vurguluyor. Çocukluğunda ve gençliğinde büyük annesi
ile geçirdiği zamanların da etkisiyle Portekiz mutfağına özgü
tarifleri öğrenerek kendisinden yaptığı ilavelerle de geliştiren Jorge
Lavos Costa, mutfaktaki becerilerini Octo’da lezzet tutkunlarıyla
buluşturuyor. 

haber

JW Marriott’ta
Benzersiz Deneyim
Muhteșem manzarasıyla Tarihi Yarımada’yı, Galata Kulesi’ni, Adalar’ı, Haliç’i,
Kız Kulesi’ni ve Boğaz’ı odanıza tașıyan JW Marriott Istanbul Bosphorus, jakuzi
bulunan terasıyla misafirlerine benzersiz bir deneyim yașatıyor.

B

inlerce yıllık tarihine Bizanslıların, Cenevizlilerin,
Venediklilerin, Osmanlıların ve daha birçok
farklı kültür ve toplumun iz bıraktığı Karaköy’ün
merkezindeki konumuyla JW Marriott Istanbul
Bosphorus, Tarihi Yarımada, Galata Kulesi, Adalar,
Haliç, Kız Kulesi ve Boğaz’ı da kapsayan benzersiz
manzarasıyla sizi büyülemeye hazır.

Tarihi dokunun ortasında, gözlerden uzak bir teras keyfini
misafirlerine sunan JW Marriott Istanbul Bosphorus’un açık
havada zaman geçirme rahatlığı sunan teraslı odaları ve benzersiz
bir Galata manzarasına sahip. Terasta yer alan jakuzide keyifli
zaman geçirebilecek olan misafirleri, Galata Kulesi ve Karaköy’ün
karakteristik çatı kiliselerinden oluşan bir manzara bekliyor.
“Celebration at Terrace” paketi ile geniş bir terası ve terasta yemek
masası, oturma grubu ve sadece odada konaklayan misafirlere

özel, büyüleyici İstanbul manzaralı Premier Executive odalarda
geçerli iki kişilik bu özel pakete kahvaltı ve odanın terasında iki
kişilik akşam yemeği de dâhil ediliyor.
JW Marriott Istanbul Bosphorus’un çatısındaki terasta yer alan
panaromik Boğaz manzaralı açık havuzu, adını çakralardan alan
biri couple olmak üzere dört adet masaj odası, cilt bakımı, imza
masajlar, dinlenme odası, buhar banyosu, iki hamam ve saunasıyla
Spa at JW Istanbul, sağladığı atmosfer ve olanaklar sayesinde
özünüze dönmenizi ve gündelik hayatın karmaşasından sıyrılıp
ruhunuzu beslemenize olanak sağlıyor. Endless Room paketi
misafirlere konaklamalarda kahvaltı ve Spa at JW Istanbul’da
kullanılabilen spa kredisi ile rahatlamanın ve yenilenmenin
tadını sunuyor. Kişiselleştirilmiş ve keyifli bir konaklama
deneyimi için JW Marriott Istanbul Bosphorus misafirlerini
ağırlamaya hazır. 

röportaj

Buket Guler
Blogger Buket Güler yaz tatilini sevdiklerine sarılmanın ve yurt dıșında sevdiği
yerlere gitmenin özlemiyle geçirmiș.
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Bence yazlık yerlerin en
güzel zamanı Eylül.

B

u yaz nasıl geçti? Tatilinizi nerede yaptınız?

Bu yaz beklediğimden çok güzel geçti. Arkadaşlarımla
yurt içinde bol bol seyahat ettim. Çeşme, Bodrum ve daha
önce görmediğim Akyaka’ya gitme şansım oldu.

Eylül için planınız var mı?

Eylül için COVID-19 durumuna bağlı olarak yine yurt içi seyahatler
planlıyorum. Bence yazlık yerlerin en güzel zamanı Eylül.

Belirsizlikle baş ederken neler yapıyorsunuz?

Sosyal medyada aktif olmak ve sürekli yeni şeyler üretmek çok fazla
düşünmemi engelliyor. Onun dışında eskiye göre daha fazla okuyorum,
sık ve uzun yürüyüşler yapıyorum. Sürekli geleceği düşünüp negatif
duygular geliştirmek yerine anlık işlerime odaklanıyorum.

Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Düzenli yürüyüşler ve evde spor yapıyorum. Fırsat buldukça da tenis
oynuyorum.

Film-kitap-müzik keşifleriniz, önerileriniz neler olur?

Müzik, hayatımın bir parçası. Sabah kalktığım andan itibaren
evde müzik hep açık olur. House, electronic, jazz, Türkçe... Aklınıza
gelebilecek çoğu müzik türünü dinliyorum. Tale of Us’ın mixleri
favorim. Film çok fazla var. Ama daha yeni izlediğim “The Two Popes”
filmini sevdim mesela, öneririm. Kitap olarak bu aralar romandan çok
felsefe kitaplarına sardım. Marcus Aurelius “2000 yıllık Mutlu Yaşama
Rehberi”ni öneririm. Onun dışında her zaman başucumda “4 Anlaşma”
olur.

Pandemi sonrası hayalleriniz...

Pandemi sonrası en büyük hayalim rahatça sevdiklerime sarılabilmek
öncelikle. Sonrasında yurt dışı seyahatlerim gelir. Gitmeyi özlediğim bir
çok yer var. 

röportaj

ILKYAZ OZEL
Yaz tatilini yoğun çalıșma temposuyla geçiren Studio’11’in kurucusu ve
Blogger İlkyaz Özel, yurt dıșı seyahatlerini sabırsızlıkla bekliyor.

180 magdergi.com.tr

Hayatta her anımızın hatta
beș dakika sonramızın bile
belirsiz olduğunu kabul
ederek yașadığım için hep
teslimiyetteyim.

B

u yaz nasıl geçti? Tatilinizi nerede yaptınız?

Alışkanlığımın dışında, aşırı çalışmayla geçti. Küçük bir
Bodrum kaçamağı dışında hep İstanbul’daydım. “New
Arrivals” adında yeni bir marka çıkardık. Bu üç ay içinde
tasarımlar, üretimler, çekimler derken benim için zaman
hiç geçmediği kadar hızlı geçti.

Eylül için planınız var mı?

Çalışmaya devam etmek. Keşke bir de ufak bir kaçış ve Eylül denizi
olabilse.

Belirsizlikle baş ederken neler yapıyorsunuz?

Hayatta her anımızın hatta beş dakika sonramızın bile belirsiz olduğunu
kabul ederek yaşadığım için hep teslimiyetteyim. İnanıyorum ki hayatta
ne gelirse vaktinde ve güzel gelir.

Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Çocukluğumdan itibaren milli sporcu olduğum için neredeyse her
yaşımda, disiplinli bir spor rutinim oldu. Hala haftada en az 2-3 kere
düzenli olarak spor yapıyorum. Yaklaşık 6-7 senedir de Intermittent
Fasting yöntemiyle günde on altı saat aç kalıp geri kalan sekiz saatte iki
öğün yiyerek besleniyorum.

Film-kitap-müzik keşifleriniz, önerileriniz neler olur?
Bu aralar HausMagick okuyup, Nino Ferrer dinliyorum.

Pandemi sonrası hayalleriniz...

Aslına bakarsanız pandemi, benim hayatımı ve hayallerimi askıya almayı
bırakın yavaşlatmadı bile. Sıkı uyduğumuz hijyen kuralları dışında
hayatı; pandemi öncesi, pandemi sonrası diye ayıramıyorum. Ama yurt
dışı çıkışlarını dört gözle bekliyorum, şu an en büyük hayalim bu. 

ipek’in objektifinden
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Picasso’nun Son Aşkı;
Mougins
Nasıl geçtiğini anlayamadan koca bir yazı bitirdik. Kimimiz virüs korkusundan burnunu
evden dıșarı bile çıkaramadı; kimimiz çalıșmaktan yazın nasıl geçtiğini anlayamadı;
kimimiz çadırını aldı, arabasına atlayıp kalabalıklardan uzaklarda sakin bir tatili tercih
etti; kimimiz ise ‘’Bașlarım bu koronaya!’’ deyip, tüm önlemleri hiçe sayarak, kendini
kalabalık tatil beldelerinin ortasına attı.
FOTOĞRAFLAR: İPEK GENÇER

B

u yazı herkes farklı geçirse de, hepimizde ortak
bir duygu vardı o da, bu yazın diğerlerinden
çok farklı olduğuydu. Maskelerle dolaşmak veya
sosyal mesafemizi korumak değildi bu, bambaşka
bir şeydi. Belirsizlik ve tedirginlikle karışık,
bilinmezliğe teslim oluş gibiydi. Yaz mevsimini bir
şekilde bitirdik ve Eylül ayı geldi çattı. Okulların açılışı hala netlik
kazanamamış ve hayat hala eski normale dönmekten çok uzakken,
vizeler iptal edilmiş ve seyahatler hayal olmuşken, benim içimde
hala bir umut var. Bu aşı çıkacak, yoğun bakım üniteleri boşalacak,
sevdiklerimize gönül rahatlığıyla sarılacak, gelecek için tekrar
umutla hayaller kurmaya başlayacağız. Umarım pandemiden,

182 magdergi.com.tr

farkında olmadığımız özgürlüklerin, doğanın ve zamanın değerini
öğrenmiş olarak çıkacağız ve yeniden hayalini kurduğumuz
yolculuklar için yollara düşeceğiz. İşte sizi bu bekleyiş sırasında
düşlere daldıracak güzel bir kasaba; Mougins.
Fransa’nın kıyı şehirleri olan Cannes ve Antibes arasında, sizi
mütevazi ve usulca karşılayan, sakin bir köy Mougins. Çam
ormanlarıyla çevrili bir tepeye kurulmuş bu eski köy, yıllar
boyunca, doğal ortamı ve sakin atmosferiyle Pablo Picasso’dan
Christian Dior’a, Winston Churchill’den Edith Piaf’a, Catherine
Deneuve’den Man Ray’e, bir çok ünlüyü cezbetmiş. Ama bunlar
arasında Picasso’nun yeri apayrı. Çünkü buraya aşık olan Picasso,

hayatının son 12 yılını burada geçirmiş, son döneminin en
tanınmış eserlerini burada yaratmış. Hatta Mougins ‘’Picasso’nun
köyü’’ olarak da anılıyor. Cannes’dan sadece 20 dakikalık bir
mesafede olan köye yaklaşırken ilk dikkatimizi çeken, pastel
turuncu-sarı renkli evlerin, pembe kiremitli çatılarının arasından
yükselen saat kulesi oluyor. Kuşbakışı görünümü salyangozu
andıran Mougins’e, döne döne tırmanmaya başlıyoruz. Aslında
bu küçük köyü bir günde bile gezebilirsiniz. Tek yapmanız
gereken, arabanızı yukarılara park edip, aşağıya doğru inen
daracık sokaklarda yürümek. Bu kıvrım kıvrım sokakları inerken,
resim galerileri, seramik atölyeleri, tasarım ve hediyelik eşya
dükkanlarına takılmadan edemiyorsunuz. Hatta bazılarının
önünde, resimlerini yapan sanatçıları görmek bile mümkün. İrili
ufaklı, sayıları yirmiyi aşan bu sanat galerilerinden dilerseniz
orijinal eserler satın alabiliyorsunuz. Kısa dönemli veya devamlı
sergilere ev sahipliği yapan galerilerin pek çoğu, aynı zamanda
workshoplar düzenliyor.
Bu cazibeli sanat atmosferinden çıkmayı başarabilirseniz,
sokaklarda kaybolmaya hazırlanın. Geçit vermeyen bitişik taş
evler ve bunların çatısından, kapılarının kenarından fışkıran
sarmaşıklar ve evlerin girişlerini süsleyen rengarenk çiçekler,
sokak gezintiniz boyunca size eşlik ediyor. Kil ve boya kokularının,
mis gibi hanımeli çiçeği kokularına karıştığı sokaklar arasından
geçerek çıktığınız meydanlarda, sizi küçük çeşmeler karşılıyor.
Sanat ve kültürün son derece estetik bir stilde harmanlandığı
bu ortaçağdan kalma sevimli köyde, görmeniz gereken yapılar
arasında, Saint Jacques-le-Majeur Kilisesi, Notre Dame de Vie ve

Saint-Barthelemy Şapeli’ni sayabiliriz. Notre Dame de Vie Şapeli
ilk olarak 12. Yüzyılda inşa edilmiş sonra 1655 yılında biraz daha
genişletilerek tekrar yapılmış. Picasso’dan Charlie Chaplin’e pek
çok ünlü, bu kiliseye olan beğenisini dile getirmiş hatta Winston
Churchill Mougins’i ziyareti sırasında çok beğenip, resmini yapmış.
Mougins aynı zamanda tam bir gastronomi cenneti. Cote d’Azur’un
en iyi restoranları burada. Bir zamanlar Picasso’nun da favorisi
olan La Place de Mougins, L’amandier de Mougins ve Moulin de
Mougins, köyün en popüler Michelin yıldızlı restoranları arasında.
Bu küçücük köyde onlarca Michelin yıldızlı restoran olmasına
şaşırırken öğreniyoruz ki, Michelin yıldızlı olanlar ve olmayanlar
arasında kıyasıya bir lezzet yarışı var. Yani Mougins, boşuna her
yıl Eylül ayında, Uluslararası Gastronomi Festivali’ne (Les Etoiles
de Mougins) ev sahipliği yapmıyor. Üç gün süren bu festivalde,
tüm dünyanın en iddialı şefleri hünerlerini sergilerken, bu küçük
köy, gurmelerin istilasına uğruyor. Ancak pandemiden dolayı bu
yıl iptal edilen festival, 2021 yılının Haziran ayına ertelendi. 2008
yılında İngiliz koleksiyoner Christian Levett tarafından açılan,
modern ve klasik eserlerin bir arada bulunduğu Klasik Sanat
Müzesi’nde (MACM Musee d’Art Classique de Mougins) renkli bir
sanat tarihi yolculuğuna çıkmaya hazırlanın. Çünkü, Picasso’dan
Rodin’e, Rubens’ten Damien Hirst’e, Antik Mısır’dan Antik Yunan’a,
son derece geniş bir yelpaze ile ziyaretçilerini şaşkına döndüren bu
müze de Andy Warhol bile var. Ancak bunca sanatçının arasında
Picasso’nun çok özel bir yeri var. Hayatının son 12 yılını bu köyde
geçiren Picasso, son döneminin en tanınmış eserleri olan ‘’The
Dance of Youth’’, ‘’Nu Assis Dans un Fauteuil’’ ve ‘’Femme Nue Au
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Collier’’i, Mougins’in tepelerinden muhteşem bir manzaraya bakan, Notre
Dame de Vie isimli villasında yapmıştır. 91 yaşında bu köyde hayata
gözlerini yumarken, arkasında pek çok güzel eser ve ona ilham perisi
olan ve onu çok sevmiş kadınlar için sarf ettiği acımasızca sözler bıraktı.
Hayatı boyunca pek çok kadından ilham aldı ve pek çok sevgilisi oldu.
Ama hiç birine sadık kalamadığı gibi hepsinin hayatında derin yaralar
açtı, hayatına giren hiç bir kadının hikayesi mutlu bitmedi. Mougins’de
son 12 yılını beraber geçirdiği ve son aşkı olan Jacqueline Roque’un
400’den fazla portresini yaptı. Diğer aşklarının hepsinden çok Jacqueline’i
çizdi. Ama onun da kaderi diğer Picasso kadınlarınınkinden çok farklı
olmadı. 1986 yılında kendini vurarak intihar etti. Picasso’nun kadınlara
olan aşkı, hayatına giren hiç bir kadına iyi gelmemiş ama neyse ki
Mougins’e duyduğu aşk, köyün bir anda parlamasını ve popülaritesinin
artmasını sağlamış.
Mougins’de daha uzun süreli kalacak olanlar The Valmasque Park’ta
yürüyüş, dağ bisikleti turları ya da bölgede bulunan binicilik
okullarından birinde atla gezinti yapabilir. Doğaseverler ve fotoğraf
meraklıları, parkın diğer ucunda bulunan, Avrupa’nın en büyük
‘’Nilüfer Kolonisi’ne” ev sahipliği yapan Fontmerle Göleti’ne (L’Etang de
Fontmerle) gidebilirler. Temmuz ayından Eylül ayının ortasına kadar
açan, çapları yirmi beş santimetreye kadar ulaşan dev nilüferlerle kaplı 5
hektarlık gölet, ziyaretçilerine görsel ziyafet yaşatıyor.
Köyün batısında, ormanlar ve yeşil tepelerin arasında yer alan The Royal
Mougins Golf Kulübü ve Güney Alpler’in güzel manzaraları eşliğinde
golfün keyfine varacağınız Cannes-Mougins Golf Kulübü, Avrupalı golf
tutkunlarının bir numaralı yeri haline geldi.
Sanattan gastronomiye, mimariden doğal güzelliklerine her yanıyla, her
zevke hitap edebilecek bu şirin köyü, düş listenize not edin. Bakarsınız bir
anda güzel haberler alıveririz...
Bir an önce sevdiklerimize rahat rahat sarılabilmek umuduyla, sağlık ve
sevgiyle kalın.
Yeni rotalarda görüşmek üzere... 
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